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Pro la Pariza Kongreso, E sp era n to  ne aperos la 
5 aŭgusto. La proksima N-ro eliros do la 20 augusto 
kaj enhavos plenan raporton pri la Kongreso. La 
nuna N-ro aperas kun 20 pagoj.

Tiam, iliaj konsekvencoj ne estas allogaj.
2* Kiam ilia disvastigo estas granda, kiam tilaj anoj 

estas multaj, ta konsekvencoj dummilitaj estas nur tiuj de 
la pacocela, ĉar armilforigo proporcia je maksimuma forteco 
atingebla ne influas dummilite: tiuj konsekvencoj postulas 
indiferentecon, sed nemultan. Iliaj pacotempaj rezultatoj, pro 
reciprokeco, estus jen profitdonaj, jen malaj je nia regno; 
ili postulas indiferentecon nur malmulte kaj nur en la landoj, 
kie ili efektive naskus ribelon armilforigan.

lli ne forigas la militojn, kiujn komencus iu regno por 
protekti interesojn siajn tiom gravajn, ke ĝia malamiko ne 
havas interesojn egale gravajn vundeblajn per nemilitaj ago j; 
kaj kelkfoje, malgraŭ la ribelminaco, okazos militoj pri mal
pli gravaj interesoj; tiam tiu opinio naskos ribelon, sed ĝi 
facile sukcesos. Se ribelemo malpligrandiga ne sufiĉas, se 
ribelo estas necesa por efektive parte forigi la armilojn, ĝi 
iom malforigos bataladon.

Tiu duobla ribelismo malpligrandigas la amikecon ĝis 
kvanto proporcia je maksimuma forteco atingebla. (Tiu 
maksimumo estas rezultato ne nur de la facileco plifortigi 
sin, sed ankaŭ de I’ bezono tiel agi, pro celoj ambaŭ Inter
naciaj kaj internaj.)

Konklude Sajnas aprobinda la propagando de tiuj, kiuj 
celas naski duoblan ribelemon pacocelan reciprokan kaj sam
tempe malpligrandiga^ se ili predikas, ke ribeloj devas 
okazi nur kiam la partianoj de tia ribelismo estos vere 
tre multaj.

Sed tiu opinio ne estas praktikebla, ĉar kiel la amaso 
de I’ ribelismanoj povos jugi rapide, kiam milito komencigas, 
tu  la interesoj koncernataj de I'malkonsento pretervenas 
la reciprokan maksimumon aŭ ne ?

Ĝis nun ni studis nur du parcelajn  raciismojn malsamajn.
La ribelismon senesceptan, kiu celas naski ribelon kon

traŭ ĉiu ajn milito, senatente pri la kaŭzoj, kial ia registaro 
partoprenas ĝin, senatente Ĉu ĝi estas ataka aŭ defenda, kaj

NUNTEMPA JOJ

PACO

Nun ni studu, kiaj estus la konsekvencoj de ribelismoj, 
reciproka, pacocela kaj samtempe malpligrandiga, supozante, 
ke ambaŭ progresas egale rapide, ke la nombro kaj la fer
voro de ambaŭaj ribelistoj restas konstante egalaj.

1« Kiam ili estas malmulte disvastiĝintaj, la malpli
grandiga neniom efikas, do la rezultatoj estas nur tiuj de 
la pacocela: Por dummilitaj eblaj konsekvencoj ili iom 
postulas indiferentecon pri la interesoj de la patrujo, sed 
nemulte (kaj tiu, kui nenion riskas nenion ludgajnas). Por 
pacotempaj rezultatoj ili ne postulas indiferentecon. Ili mal
p lio ftig i la militojn pri negravaj interesoj, sed se milito 
okazas malgraŭe, ili kauzas ribelon sangverŝan, ĉar gi mal
facile sukcesus.

Ili neniom influas pri armiteco.
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La bulgara lin gvo1
La bulgara lingvo estas Ia l ingvo  parolata d e  sesmiliona 

slava p o p o lo  logan ta  in ter la enfluejoj de  D anubo  ĝ is  la 
Blanka (E gea)  m aro, kaj de la Nigra m aro ĝ is  Niŝ kaj ĝis 
Ia a p u d lim a ^ ]  de  Albanio. P o s t  la en lo g iĝo  de la Slavoj 
en Ia Balkana duoninsu lo  kaj precipe p o s t  la s tarigo  de 
1’Bulgara Ŝtato, tiu ĉi id iom o farigis la aparta lingvo de 
popo lo . Sed  ĝi estas o rgano  de la skriba penso  nur depost 
ĉirkaŭ mil jaroj. La unuaj dokum ento j skribitaj en tiu ĉi 
l ingvo  estas tradukoj de  liturgiaj libroj et la greka religia 
literaturo.

T u te  kontraŭe de  ceteraj europaj lingvoj, kiuj estas 
p ru n te p re n i ta j  la g rekan  alfabeton pere de la latina alfabeto, 
derivita el la greka, la Bulgaroj prenis sian alfabeton rekte 
de  la grekoj, m odifante  ĝ in  m ulte  p o r  ĝin adapti al la sonoj 
de sia lingvo. T ion faris la du sanktaj fratoj Kililo kaj 
M etodio el Saloniko, kies m em oron la bulgara nacio festas 
solene la 11/24 majo. La Bulgaroj transdonis sian alfabeton, 
kun la kristaneco, al la Serboj, al la Rutenoj kaj al la Rusoj. 
Estas do , krom la bulgara literaturo tri aliaj literaturoj kie 
la bulgara alfabeto estas uzata. En pasinteco ankoraŭ f a 
data, ĝi estis  uzata ankaŭ de Ia Rumanoj, o rtodoksa popolo , 
kiu uzas nun  la latinajn skribsignojn.

La m alnov-bulgara diferencas de  la moderna bulgara 
lingvo p e r  tri ĉefaj signoj. La naza son o  propra al la malnov- 
bulgara lingvo  malaperis en la m oderna, kiel ankaŭ Ia dekli
nacioj, krom kelkaj maloftaj o k azo j;  la m oderna bulgara 
lingvo havas tri* artikolojn por la tri seksoj, vira, virina kaj 
neŭtra, kiuj estas metataj ĉe la fino de  rv o r to j ;  en la 
m alnov-bulgara la artikolo ne  ekzistis. La pura malnov- 
bulgara lingvo  sin konservis ĝ is  nun  en la Ĉirkaŭaĵoj de 
Saloniko, la patrujo de  1’sanktaj Kirilo kaj M etodio, precipe 
en la grandaj vilagoj Subo kaj Z a ro v o ;  la dialekto de 
Kastoria, ankaŭ en M akedonio, prezentas rimarkindajn p o s t
s ignojn  de 1’m alnov-bulgara.

La lingvo parolata hodiaŭ  de  la Bulgaroj estis  formita 
jam  antaŭ unu centjaro. Sed la verkistoj, edukitaj en la 
spirito de religiaj libroj, ne povis ĝin ĉie uzi, ili skribis en 
neekzistanta dialekto, miksajo de la religia kaj popola 
lingvo. La bulgara historio  de 1’patro  Paisio, la fervora 
m onaho  de Athosa M onto, sam tem pulo  de la franca revo
lucio, estas la plej bona ekzem plo  de  tiu lingvo. Sed eĉ 
en tiu verko oni sentas la strangan forton de  1’nova lingvo, 
precipe su r  la pagoj, kie la aŭtoro , forgesante  la librojn, 
parolas rekte de  sia animo. P o s t  li, tuta serio de  bulgaraj 
verkistoj laboris po r  fari la literaturan lingvon kaj ĝin 
kapabligi p o r  servi la subtilaĵojn de  1’poezio , de  1’scienco 
kaj de 1’publika diskutado. La bulgara lingvo ricevis tiel, 
oni povas  diri, sian eksteran aspekton . Sed pli ol ĉiu alia 
lingvo, ĝ i trapasas in tensan kaj rapidan internan evoluon 
ĝ is  tia g rado , ke la unuaj verkoj de  malnovaj verkistoj kiel 
Ivan Vazov Sajnas al siaj aŭ toroj mem kiel skribitaj en 
antikva lingvo.

La harm onio  kaj la mildeco d e  la rusa kaj de la serba 
lingvo  estas ĉiekonataj. La bulgara verbo estas malmola 
kaj akra kiel la Stalo. La artikolo, ĉiam m etata  ĉe la fino de 
1’vorto , im presas kiel frapo. La sono  ii tre ofta ĉu ĉe la 
fino, aŭ en la m ezo , ĉu Ĉe la fino kaj en la m ezo  de Tvorto, 
donas energ ion  al tiu frapo.

Iun tagon  mi vo jaĝis  kun frem dulo, kiu nesciis ion de 
la bulgara lingvo. Alvenintaj en la ĉirkaŭaĵoj de  vilago,
* '■ ■■ ■ .......... ....... .......

1 Laŭ artikolo en I'.Echo de Bulgarie* de S-ro Al. Balabanov, 
profesoro de filologio ĉe la universitato en Sofia (BuJgarujo).

ni s id ig is  en drinkejo kie du vilaganoj interparolis .m i ld e ” 
pri sensignifaj aferoj. P o s t  kelkaj m inutoj, la frem dulo su r
prizita faris tiun r im ark o n : «Tiuj ĉi hom oj trinkas kune, alfrapas 
la g lasojn afable kaj tamen ili interdisputas. Kaj se mi ne 
v idus ilin per miaj propraj okuloj, mi kredus, ke ili sin batas". 
La malmildeco de  1’artikolo, la energ io  de n, kiu similas 
jen ai leonbleko aŭ almenaŭ kiei b lovo  en la luktado aŭ 
la p uŝo  de  malpezaj ob jek to j:  poste  la varieco de Lak
e e t o ,  la diversigo de 1’silaboj de unu sam a vorto —  riti 
(m onteto), ridiit (la m onteto), na rida (sur la m onteto), 
ridove aŭ r ido ve (m ontetoj), ridetinte (la m ontetoj), dva rida 
(du m onteto j) kaj fine la aparta firmeco de Ciu vokalo 
produktas viran muzikon, la verbo estas kiel m a c a d o ,  kiel 
o rdono.

La lingvistika trezoro de 1’buigara lingvo estas tre vasta 
kaj tre granda. La trezoroj de  la ceteraj slavaj lingvoj tien 
sin aldonas. N untem pa bulgara verkisto povas uzi la slavajn 
term inojn adaptan te  sian lingvon a! la cirkonstancoj.

En la gram atiko pleje im presas la multeco kaj la varieco 
de 1’verbaj formoj. Oni kalkulas ses kaj eĉ ok preteritojn! 
ia verbo clo povas esprimi la plej delikatajn nuancojn de 
1’ago , sen la helpo de ĉiuspecaj partikuloj aŭ rakontoj.

La sintakso estas libera. P o e to  povas vaste priparoli sian 
individuecon kaj ĝin Cie altrudi. Li povas  fari longajn peri
odojn , kiel germ ana poeto , au esprimi siajn pensojn  per 
mallongaj kaj precizaj term inoj. Pri la libereco, riĉeco kaj 
v ivpovo  de 1’bulgara lingvo  atestas precipe la sekvanta ri
m arkinda fak to : dum en la literaturoj de nacioj eĉ antaŭen - 
irintaj, la poetoj, por la bezonoj de siaj versoj —  por la 
rimo aŭ la ritmo — Sangas la vortojn, m allongigas la finiĝ- 
ojn, la bulgara poeto  ne bezonas sin turni al tiu p rocedo ;
Ii eĉ tute ne estas devigita  Sangi ion ajn kaj ion detranĉi 
en siaj versoj. Plie —  kaj tio ĉi estas pli grava —- la bu l
gara  poe to  ne bezonas vortojn ,, uzatajn nur en poezio  
lu polica k o m p aro  en ia raportoj al sia Cefo, povas uzi la 
vortaron de 1’plej delikata lirika poeto , kaj inverse. Kaj tio 
ĉi neniam estos  stranga. La unu kaj la alia, la poezio  kaj 
la raporto, reflektas Ia vivon, la veran vivon.

La aktiveco de nia m oderna literaturo reiras al tridek
a n ,  apenaŭ al kvardek ja ro j;  ankaŭ nia lingvo generale 
estas malmilda. Ni ne havas bone ĉizitajn frazojn, kie la 
penso  esprim igas kvazaŭ d e s i  m em , frazojn havantajn la efekton 
de vortoj, kiel Ia germ ana, la angla, la itala, precipe la franca. 
Tiu ĉi manko de nia lingvo havas nur bonan f lan k o n : gi 
donas al la lingvo la naivecon de 1’bibiia graveco. La granda 
nom bro  de turkaj vortoj estis ankaŭ alia manko, sed tiuj Ci 
terminoj baldaŭ malaperos, lli estas tolerataj nur en la intima 
interparolado kaj tio tre malofte. La literatura lingvo  ilin 
forpelas, escepte kiam ili estas intence uzataj.

M allongavorte  la bulgara lingvo  estas ankoraŭ sur la 
am boso  kaj su b  la martelo. La scienculoj kreas la sciencan 
lingvon, la verkistoj k lopodas por fandi la plej malsimplajn 
ideojn en bulgaraj form oj, kaj la poeto j vesti en ili la plej 
delikatajn figurojn de  sia imago.

Trad. Ivan H. Kristano).

[ A N T O  * (3 ) 1 9 9

Japanujo kaj Japanoj
u.

Rekreante tamen im presojn orde, kiel ili en la anim on 
kaj koron penetris, mi devas nun  preterlasi la popo lon  kaj 
turni min al la naturo  de  Llando, kiu min ravis kaj vere 
mirigis. En la pejzago  la profesia geografo  serĉas ne  sole 
estetikajn im presojn , sed  ankaŭ kaj antaŭ ĉio la lego jn , kiuj 
per linioj de  la pe jzago  malkaŝas historion de  ĝia disvol-
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vidado. O bservan te  diversajn pejzaĝojn , ni a lkutim igis a! tio, 
ke, ekzem ple, kuraĝaj formoj kun reliefo plena de  detalajoj 
Ĉiam dependas de alteco super la m arnivelo kaj des  pli de 
alteco super fundo de  i'valoj eniĝintaj en m o n tm as iv o ^  
Esceptoj el ĉi tiu leĝo estas treege  maloftaj, kaj, se ni volas 
ilin serei, ni devas iri en apudpolusajn  landojn, kie punt- 
sirnilaj rokaj pintoj ornam as malaltajn m ontojn . En regionoj 
de la modera klimato ni renkontas similajn, sed neordinare 
maloftajn esceptojn, ekzemple, la landon de  Tiagoj en Cum ber- 
land. Tam en akraj abruptaj randoj, ĉirkaŭantaj amfiteatrojn 
de  n a g o j ,  estas postrestaĵoj d e  la epoko, dum  kiu Anglujo 
estis enterigita sub  potenca glacia tavolo, estis lando apud- 
polusa. Trairante J a p a n i o n  de  C uruga ĝ is  K obe, kuŝanta 
apud japana m editeraneo), ni nenie renkontas altajn m ontojn , 
nenie ni vidas eĉ om bron  de  postesignoj de la glacia 
epoko, kvankam alpaj konturoj estas Ĉiea eco de la Ci tieaj 
m ezgrandaj, malgrandaj eĉ etaj montoj.

Abruptaj deklivoj, m a l l a t a j  serpentkurbaj interm ontoj, 
kronitaj per rokoj, fermas ĉie la malvastan horizon ton  de 
ĉi tiu miniatura alpa lando. La akvo de  la riveroj kaj torentoj 
kuras kun bruo kaj m ugo, kiun akom panas ĉe ĉiu paŝo 
videbla sekvo de ĝia la b o ro : freŝaj rokaj nudlokoj sur fundo 
de  fluejoj. La akvo tie m uĝas  ne  vane! Kiom da montaj 
brue fluantaj riveroj en Karpatoj aŭ Alpoj rulas siajn akvojn 
sur potenca tavolo de Stonaj fragm entoj, m algraŭ sia ab u n d 
eco kaj rapideco nenion fosante, ne povan te  forporti de  sur 
sia fundo la materialon, kiun en la pli alta fluo flankaj 
tributaj torentoj derom pis  kaj en la Cefa valo kuŝigis. La 
riveroj kaj torentoj de  okcidenta Japanujo  tutan sian forton 
uzas por kreanta laboro disvolviĝanta kaj sencese refreŝig- 
anta la reliefon de la japana pejzago.

La okulo ravita de  helkolora riĉega verdeco, majesta 
indeco de tulaj boskoj ornam antaj plej abruptajn deklivojn 
de  sovagaj torentoj, sorĉita de  grandaj, malgrandaj eĉ etaj 
kampetoj de  mirinde kulturita rizo, enŝovitaj en ĉiun angu l
eton platan dank’al la naturo  aŭ al la hom a laboro, enŝov
itaj eĉ inter rokojn kaj falakvojn, la okulo malpli sperta, 
malpli alkutim iginta analizi pejzaĝajn form ojn eble ne  povus 
rimarki la diferencon inter akvaj minacaj linioj kaj facoj de 
la pejzaga reliefo kaj m i r a k l o j  -de la hom a penega laboro, 
celanta subigi al si la severan naturon de la lando, kiun la 
po p o lo  amas, kaj en kiu ĝ i volas vivi.

El la m onta lando, kies akvoj fluas for de la go lfo  de 
Curuga, malalta transm on te  kondukas en vastan basenon de 
lago B iua1, kiu — tiel granda kiel la Ĝeneva — estas en 
Japanujo  la plej granda ujo de  nem ara akvo. La pejzago  
estas ĉi tie tute alia. Okcidentan kadron de  la lago  kreas 
m onta Ceno sufiĉe atta (pli ol IODO m etrojn), sed  reliefita 
malforte kaj unuform a, elŝovanta vicon de paralelaj ĝ iboj, 
kiuj, kvazaŭ potencaj Stuparoj, malaltigas al la lago. Sed 
speciale a ten tigas la orienta kadro de  la lago. Jen , kien ajn, 
eĉ plej m a lp ro k s im e^  Ĉi direkte a tingas  la okulo , ĉie brilas 
rugaj m ontoj dense plugitaj de longaj akraj m irinde simetriaj 
bedegoj. La bildo, per si mem stranga, farigas des pli s tranga, 
kiam ni ekm em oras, ke tiaj rugaj montaj bedoj estas gusta  
eco de  landoj dezertaj. Ni ankoraŭ ne vekigis el inunda 
im preso de verdeco, kiun Ia okuloj gu is  en  m ontaro  de 
C uruga, kaj tuj kune kun la rugaj m ontoj renkontas nin 
ankaŭ ia dua s ig n o  de d e ze r to :  senarbareco. La rugaj 
m ontoj estas tute nudaj kaj tie  aŭ alie alkroĉiginta sur krut
ajo japana pino macu per siaj ĥ im ere kurbigitaj form oj, s im 
boligantaj m alge jon  kaj malfeiiĉon, plifortigas la iluzion, ke 
ni trovigas en dezerto . Kaj la Iluzio es tu s  kom pleta, se  la 
blua lago  bananta en plena suna lum o ne rem em origus  al 
ni lagon V enevan aŭ Italan Rivieron, se  ĝia suda parto

' Oni kutime nomas ĝin Biua-ko Biua-lago.

dense  surŝutita  per rokaj insu leto j ne  es tu s  transportanta  
nian penson  al la sudaj d e  som era  s u n o  lum igitaj N orvegaj 
fjordoj, se  ne ekzistus ne im ageb la  verdeco de  rizaj tapisoj, 
Ĉirkaŭantaj per larga ru b an d o  la lag o n  kaj en igan ta j sin 
go lfe  aŭ kolforme en la m o n t a m a s o j  s e  n e  es tu s  fine aroj 
da  graciaj etaj dom eto j ĉirkaŭitaj d e  po tenca j arboj plenaj 
je  floroj kaj fruktoj. M alaperas Ĉiuj dubo j — n e  en  dezerto  
ni estas, sed en la hom a paradizo, kaj la rugaj m on to j estas 
en ti  tiu pe jzago  kvazaŭ Serco d e  la naturo , verŝajne ia 
postv ivajo  de jam  pasintaj epokoj kaj klim atoj, sam e kiei 
C um berland’aj m ontoj en A nglujo  estas restaĵo  d e  ia antaŭ 
lo n g e  pasin ta  invado d e  glaciaroj.

La vagonaro  kuregas pluen, trapasas  ia Ium an kolor
plenan valon de Tiago kaj denove  trapuŝas  sin tra m al
l a t a j  rokaj in term ontoj ne  grandaj per sia  alteco, sed  re
m em origantaj per siaj formoj plej sovagajn  alpajn trairejojn. 
El sovagaj ab ism oj, kie su b  minace altigantaj rokoj m uĝas  
akvoj, ni en  unu  m om en to  eliras en  novan  va lbasenon  serenan, 
mildan kaj riĉan, en kiu regas praa Cefurbo d e  japana  kult
uro kaj reg n o  — K joto. Ĉi tie la pe jzago  sim ilas la apud- 
m ontan  Karpatan. Largaj, b o n eg e  kulturitaj valoj prezentas 
vastan regule  geom etrie  d isetenditan  kvadrataron  de  rizaj 
kam poj, kiun d iv idas densa re to  d e  kanaloj, akvum antaj sur 
bordoj de  riveroj kaj riveretoj g irlandojn  de  bam buoj, kaj 
sur terasoj dense d isŝu tita jn  dom ojn , Ĉirkaŭitajn per 
gardeno j plenaj de floroj kaj diversspecaj legom oj. Granda 
d is igo  de  la akvodukto j kaj riĉa d iverseco de kulturataj kresk
ajoj donas al la japanaj kam poj apartan  ĉarm on. Kvankam 
la rizo estas fundam ento  d e  Ia tu ta  japana  agrikulturo , tamen 
la aspek to  d e  nem ezureb la  spaco , kovrita p e r  rizaj kampoj, 
estas m alproksim a de  la unu toneco  d e  niaj g ren a j  kam pegoj, 
unue  tial, ke Japanu jo  tu te  ne  konas  kam pego jn , se d  eĉ la plej 
perfekta ebenajo  transform igas p e r  hom a laboro  en teras- 
e to jn , due  tial, ke  la rizo  es tas  ideo  kolektiva p o r  lauvorte  
milaj rasoj, adaptitaj al diversaj kond ico j de  klim ato, g rundo , 
akvo, eĉ al familiaj aŭ  gen ta j tradicioj. La riza kam paro 
estas ludaĵo d e  la plej riĉaj nuancoj de  I verdeco, kiun povas 
im agi nur la plej rica fantazio.

(Daŭrigota.) Pro/. Eugeno Romer (Lw6w).
Trad.1 J. Chankovoski (Subdel. Novo-Minsk).

Pri tutmonda cefurbo
* •

En la pra tem poj vivis la h o m o  so le , sen  reguloj kaj 
leĝoj, sen  l ingvo  kaj preskaŭ sen loge jo  krom la natura. 
Sed, iom p o s t iom, ŝanĝ iĝ is  la v ivkondicoj d e  tiu  sen d ep en d 
u lo :  li edzigas, fondas fam ilion, kreas he jm on , unuvorte  li 
estrigas, kaj la legoj, kiujn vole nevole, Ii starigas, estas 
obeataj de  siaj k u n u lo j:  d isvo lv igas la unua vico de  la 
hom ara  evoluado, la epoko  de  la fam ilio . Simplaj inter 
Ciuj estas la tiamaj logejoj, senstilaj dom aĉoj, subteraj ka
vernoj kaj senform aj konstruajoj, kiuj tam en  sufiĉas por 
protekti la hom ojn  kontraŭ la naturaj surprizoj kaj la bestaj 
atakoj.

Pasas jaroj kaj cen tjaro j: konkurenco  nask igas inter la 
unuaj familioj, kreigas g rupo j,  kiuj, p ro  celoj kontraŭaj kaj 
po r  defendo de  siaj respektivaj rajtoj, in te r  si bataladas 
sencese. Unuaj klanoj, unuaj partioj estas fo n d a ta j ;  ili d u 
tag e  iros kreskante, ĉiam kaj ĉiam fortigante  en  la intereso 
de  la kom uneco. L eĝoj ilin regas , Cetoj estas elektataj, kaj 
po r  eblig i kaj faciligi la publikan v ivon de  tiu ju s  naskita 
societo  m ultobligas la kajutoj kaj dom eto j,  ekaperas la 
unuaj vilagoj kaj urboj. D ua Stupo d e  la hom ara  evoluado , 
tiu de  la gentoj kaj baldaŭ d e  la provincoj.

1 El .Ziemia* (Tero).
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Ankora** pligravigas la homaj rilatoj; de tago ai tago 
forigas pli multnombraj la komunaj interesoj, speciala spirito 
montrigas, kiu antaŭ nelonge naskas la provincojn kaj regn
eto j^  ideo pri nacieco Ĉiutage Sajnas pli certa, kaj unuj 
post la altaj la popoloj sin liberigas kaj atestas sian unu
econ: Francujo, Germanujo, Britujo, Italujo, ktp.., per ia 
armiloj starigas la limojn de siaj respektivaj teritorioj, fondas 
samtempe kun centra administrado ĉefurbojn kaj centrigitajn 
servojn. Jen estas la je nia nuntempa vidpunkto plej per
fekta modo de la urbo.

Sed dume, sammaniere kiel, kun la neĉesanta respekto 
al la familio, estis kreitaj la provincoj, same respektante la 
naciojn, supernacia sento ekaperas. Nacia teritorio Sajnas 
malgrava ai la agemaj viroj de nia jarcento, komercistoj, 
industriistoj, turistoj, aviadistoj, sciencistoj aŭ artistoj, kaj ia 
nacilimoj ilin genas por la diskonigado de novelpensitan 
kaj plej generala aplikado de la jusaj eltrovajoj. Super aŭ 
inter la nacioj, voie nevole kreigas ĝis nun nekonataj rilatoj, 
aperas komunaj interesoj, ekonomiaj bezonoj, kiujn pli kaj 
pli multobligos uzo de helpa lingvo: de nun, kleraj homoj, 
progresemuloj ekkomprenas la neceson de nova, malpli limig
ata organizado. Victor Hugo, la fama franca verkisto, pa
rolis pri ..Unuigataj Ŝtatoj de Europo*; pli maltimegaj, liaj 
filoj kuragas paroli pri la „Unuiginta] ŝtatoj de I’Mondo". 
Ne politike unuigitaj, eble, sed tamen reale, pro Ciutaga 
interkomunikado, pro ekonomia interkonsento kaj pro d u 
maniere komunaj celoj. Ne detruigas la naciaj aspiroj sekve 
de tiu supernacia agado; ne malaperas ia naciaj lingvoj 
sekve de alpreno de Esperanto kiel helpa organo, kaj same 
ne falas la naciaj ĉefurboj sed eble naskigas tamen nova 
elemento, supernacia Cefurbo, Cefurbo de la mondo kaj de 
la tutmondaj organiza joj.

Jen la ideo, kiu gvidis la iniciatadojn de la nova „Cos- 
mopofis* kaj la principoj laŭ kiuj S-ro Andersen, usona 
skulptisto kaj S-ro H£brard, franca arkitekto, kiuj dedicis 
parton de sia vivo kaj de siaj klopodoj al ĝia efektivigado, 
starigis la jenan projekton.

«Unue celas nia «Tutmonda Cefurbo diras la aŭtoroj, 
grupigi, alcentrigi ia esencajn interesojn de ĉiuj popoloj. 
Kompreneble estas, ke ĝi faciligos kaj rapidigos la realig
adon de iliaj plej altaj aspiroj: Starigo de Internacia Kort
umo por Justeco, meze de tia centro grave akcelos la jam 
faritajn klopodojn por krei sur nia globo ekonomiajn rilat
ojn plej intimajn kaj sekve por redukti la sencese kresk
antan iradon al la premeganta generala armado.- Kaj, kelk
vorte, jen la plano de S-roj Andersen kaj Hĉbrard.

La urbo etendigos proksimume 10,000 kvadratajn metrojn. 
Meze staros la konstruajoj speciale adaptataj al la gravaj 
internaciaj servoj. Tri centrojn ili enhavos, respektive de* 
diĉatajn al korpa kulturo, al scienco kaj ai arto.

La centro por la korpa kulturo celas unuigi kaj kon
servi, el la tutmondaj partoj, plej atentindajn rezultatojn de 
la moderna atletismo. Cefa monumento estas la Stadio kun 
ĝiaj aneksoj: Naĝejo, Gimnazioj, nekovrataj kampoj kaj 
cirkoj por la enaeraj sportoj. Ĝin kompletigos biblioteko 
kun Ciuj necesaj volumoj, galerioj kun statuoj, grupoj, de
segnajoj de la antikvaj kaj modernaj modeloj, kaj fine tut
monda arkivejo por la konservado de la plej utilaj doku
mentoj rilataj al ia vira tipo.

Konsiderante la intimajn rilatojn, kiuj kunigas arton al 
atletismo kaj la reciprokan helpon, kiun ili donas unu al la 
alia per sia komuna supreniro al beleco, la aŭtoroj de la 
centro ilin lokis proksime, kreante inter tiuj du partoj 
agrablan sekvon de parkoj kaj gardenoj dediĉataj al flor
kulturado, botaniko, zoologio. Gravega Templo de VArto 
estas por tiu dua centro la Cefa monumento: ĝi enhavas 
grandegajn salonojn, longajn galeriojn por la ekspozicio

de la pentristaj aŭ skulptistaj verkoj, vastan «aŭditorium" 
speciale konstruitan laŭ ia akustikaj leĝoj por Ia aŭdado 
de la muzikaj harmonioj.

ĉirkaŭ la Arta Templo starigos la apartaj templetoj, 
ĉiu por iu speciala arto, kun la belartaj lernejoj kaj muzika 
konservatorio kaj teatroj.

La Aleo de la Nacioj, ĉirkaŭita de la ambasadoraj 
palacoj, kunigas tiujn antauajn kvartaloj al la Scienca Centro, 
kiun surregas ia Turo de la Progreso. Alta je 320 metroj, 
tiu turego estas samtempe simbolo, simbolo de la unueco 
de la tuthomaraj rasoj, de la opa kunigado de ĉiuj bonvoloj 
de nia tera globo, kaj ankaŭ vera ĉefaĵo de la Tutmonda 
Centro. Ĝi surkovras subtere, grandegan presejon, kie el- 
doniĝos la duspecaj kaj ĉiulingvaj produktajo] de la inter
naciaj Institutoj; teretaĝe kaj supre, la oficejojn, laborejojn, 
kongresejojn de Ia tutmondaj societoj kaj homaraj asocioj; 
en la suprajo, fine, kompletan instalon de radiotelegrafio 
por kunigi la centron kaj la diversnaciajn ĉefurbojn de la 
mondo. Proksime de la turo kaj ĉirkaŭante la placon kie 
ĝi staras, estas konstruataj la multaj palacoj de ia sciencaj 
kongresoj por medicino, por higieno, por leĝoscienco, por 
elektroscienco, por eltrovajoj, kaj aliaj. Kompletigas la tuton 
palaco de la Internacia Kortumo de Justeco, Templo de la 
Religioj kaj Ia multnombraj financaj aŭ instruadaj konstruajoj.

Nuntempe, post 9 jaroj de senĉesa laborado, la aŭtoroj 
prezentas al ni projekton realigeblan, en Ĉiuj siaj detaloj 
studatan, kies konstruado dependas nur de la bonvolo de 
Ĉiuj interesatoj: registaroj kaj internaciaj asocioj. Diversajn 
solvojn por la lokigo de la Centro proponas al ni S-roj An
dersen kaj Hĉbrard, laŭ la diversaj deziroj al ili esprimitaj, 
kaj tiamaniere estis studata la generala plano de la urbego, 
ke ĝi povas adaptigi, sen gravaj Sangoj, en diversaj landoj. 
En Belgujo, apud Bruselo, sur la Tervueren’aj kampoj, gi 
estos en neŭtrala loko, ĉe la centro de multaj fervojaj linioj; 
same, en Nederlando, apud La Haye, sur la Norda Maro, 
proksime de la nun konstruita Paca Palaco; same ankaŭ en 
Svisujo apud Bern, sidejo de multnombraj internaciaj ofic
ejoj, inter la Morada kaj la Neuchŝtel’a lagoj; multaj pro
ponis Paris'on, inter kiuj barono d'Estournelles de Constant, 
franca senatano, kiuj opinias, ke Paris restis la arta kaj in
telekta Cefurbo de 1’mondo; sur la Riviero, apud Frejus 
kaj Cannes, pro Ia beleco de la pejzaĵo kaj la pureco 
de la vetero; ĉe San-Stefano, proksime de Konstanti- 
noplo, pro la plej facilaj rilatoj kun Japanujo, fiinujo kaj 
orientaj landoj; ĉe la enfluo de Tibro, apud Roma, historia 
centro de nia mondo; fine, en Unuigitaj Ŝtatoj, sur la 
Atlantika Oceano, apud New-Jersey kie la fervojaj komu
nikoj kun ĉiuj amerikaj ŝtatoj kaj Kanado estas tiel mult
nombraj. Kompreneble ĝis nun neniu decidis pri la definitiva 
loko, kie, iutage, starigos la urbo, sed oni devas esperi ke, 
kiam realigado de la projekto alproksimigos, la nacioj kon
sentos pri tiu elekto.

Por sia kolosa laboro, la aŭtoroj ricevis multajn tre 
atentindajn kuraĝigojn dank’al kiuj oni povas konkludi, ke 
la demando havas ŝancojn de solvo. Inter la personoj, kiuj 
aligis al la societo «Tutmonda konsciigo" kreita de ili por 
la efektivigado de tia ideo, ni nur citos: S-ron W. Foerster, 
dir. de la Rega Observatorio de Berlin; S-rojn La Fontaine 
kaj Otlet, direktorojn de la Internacia Instituto de Biblio
grafio kaj de Unuigo de Tutmondaj Asocioj, bone konatajn 
de la Esperantistoj por sia simpatio al ilia movado; S-ron 
Senatanon d ’Estournel!es de Constant, pr. de la Internacia 
Interkonsento; S-ron L. Bourgeois, eksĉefministron de Franc
ujo, faman pacifiston; Prof. v. Braun; S-rojn G. Spiller; 
S-rojn C. Flammarion, F. Mistral, A. Rodin, Ph. Ruyssen 
(Dep. Brunialti), S-ron Jinzo Naruse (Japanujo), S-ino F. 
Petersen, ktp... Kiel asocioj aligis la Univetsaia Kongreso
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de la Rasoj, la Interparlamenta Unio, la Bontemplanoj, 
la Centra Oficejo Esperantista, la Scienca Asocio, la Ponto, 
la Nobela komitato, la Internacia oficejo de Bibliografio, 
la Internacia Federacio de la perioda gazetaro, kaj cent 
aliaj.

La ideo pri kreado de Tutmonda Centro havas do mult
ajn kaj gravajn partianojn: nedubeble estas, ke la homaro 
jus alvenis je nova formo de sia evoluado kaj ke ankoraŭ 
neantaŭvideblaj reformoj prepariĝas por ia centrigado de 
internaciaj servoj kaj formado de novaj elementoj, sociaj 
aŭ ekonomiaj. Por la Esperantistoj tiu demando estas inter 
la plej gravaj, ĉar de ĝia solvo dependas eble la estonto 
de la internaciaj problemoj kaj realigado de la plej urĝaj 
proponoj rilataj al supernaciajoj. Centro tutmonda prezentos 
al Esperantistoj revitan sidejon por la diversaj asocioj kaj 
atentindan lokon por tiuspecaj kongresoj. Pro la ĉiutaga 
vivo de tia Cefurbo ne nur estos utila lingvo helpa, sed 
nepre necesa; grandan paŝon faros do ilia ideo, kiam estos 
alprenita kaj realigata la homama projekto de S-roj An
dersen kaj Htfbrard. Devo nia estas sekve koni tiun iniciaton 
kaj tutforte ĝin kuraĝigi kaj progresigi. Ĉio internacia 
estas nia! m . Genermont1

Arkitekto E. D. B. A.

Tra ia Brenta montaro
Mi kredas, ke la legantoj en tiu ĉi tempo, kiam multaj 

alpistoj jan» pensas pri la belaj ekskursoj, kiujn ili entre
prenos la venontan someron, volonte akceptos kelkajn sciigojn 
pri la «Gruppo di Brenta"; unu el la miregindaj Dolomitaj 
grupoj en la tuta mondo, esplorita unue de la Angloj kaj 
Germanoj, kiuj ĝin ankaŭ eksterlanden diskonigis.

La Brenta grupo troviĝas je 46° 15' lat. nord kaj 10° 50' 
long. est (de Greenwich), en la plej okcidenta parto de Aŭ
strio kaj apartenas al la lando Trentino, kie vivas proksi
mume 400,000 ekskluzive italnaciaj loĝantoj, politike aligitaj 
al la diverslingva provinco Tirolo. La grupon ĉirkaŭas la 
sekvantaj valoj: Valle di None di Sole, Valle di Rendena, 
Valle delle Giudicarie, Conca di Molveno; ĝia Ĉefa mont- 
ĉeno komencas en la Vai di Sole kaj direktas sin 
suden ĝis al la Valle delle Giudicarie, etendiĝante ĉirkaŭe 
35 kilometrojn. La plej alta pinto, kies altecon unuan fojon 
E. T. Com p to n determinis, nomiĝas «Cima Tosa" kaj estas 
en la centra kaj plej interesa parto de la grupo.

La Cefa Stona speco en la montaro estas dolomito: 
ĉiuj pintoj havas perpendiklajn flankojn, multaj el ili similas 
eĉ verajn turojn, tre malfacilajn por suprenrampado. Kaj vere 
la strangaj formoj de la montaro, la malfacilaj kaj emociigaj 
rampadoj kaj la sovaga karaktero de la regiono, kie ne mal
ofte aperas ankaŭ la urso, ĉiam kaj Ĉiam pli altiras dum la 
someraj monatoj en nian landon tre grandan nombron da 
turistoj.

La tutan grupon oni povas dividi je tri sekcioj, el kiuj 
la centra estas nepre la plej interesa kaj alloganta. Ĝi 
posedas ankaŭ la plej grandan kvanton de rifuĝdomoj, kiuj 
taŭgas kiel forircentro por multaj promenadoj kaj supren
na mpa doj. En tiu ĉi sekcio troviĝas la plej bela pinto, Cima 
Fosa (3176 metroj), el kiu oni ĝuas unu el la plej belaj 
panoramoj; sed ankaŭ la plej terura, la «Campanile basso" 
(malalta turo), sur kiu jam perdis la vivon kelke da alp
istoj, falinte de la supraĵoj.

La Cefaj forircentroj por la meza parto de la grupo estas 
Molveno kaj Campiglio. Nune mi intencas akompani la 
leganton dum tre bela kaj rava promenado tra la grupo de 
unu al la alia el la suprenomitaj lokoj.

1 Pluajn detalojn povas peti la Esperantianoj de la autoro aŭ 
de b ro H. C. Andersen, 3, Piazza del Popolo, Roma (Italujo).

M olveno  estas v ilaĝo  konsistanta el m alm ultaj dom oj, 
konstruataj Ĉiuj laŭ itala m etodo , kaj kuŝantaj su r  la bo rdo  
de Carma alpa lago , kien kunvenas Ĉiusoraere multaj tu r
istoj farontaj ekskursojn en la centra parto  d e  la m on tg rupo . 
Eble  ankoraŭ la nunan  aŭ  certe la venon tan  Jaron tiu  v ilaĝo  
es to s  kunigita  per aera m etalfadena fervojo  kun T ren to , la 
ĉefa u rbo  de  nia lando, havanta ĉirkaŭe 3 0 ,0 0 0  loĝ .,  ne  
kalkulante la gravan m ultnacian garn izonon .

De M olveno direktante s in  no rden  on i en iras la mal- 
larĝan kaj m ontaĵan «Vai delle S e g h e " 1, al kiu form as ĉie 
Ĉirkaŭe tre belan kronon nealireblaj kaj teruraj m ontflankoj, 
kiuj senpere  de  la p rofundo  de  la valo Ĉielen lev iĝas. P ied -  
vojaĝante  p roksim um e m ezan ho ron  oni supren iras  al la 
in tem a parto  de  la valo  kovrita per sablo , kiu tie  Ĉi kaj 
tie cedas la lokon al m aldensa arbaro, p re ter kies foliaro 
on i vidas la unuajn  p in to jn  de  la fam konata  g ru p o , La 
vo je to  forlasante subite  la valon leviĝas s e r p e n t i s  tra kruta 
deklivo ĝ is  a tingo  de  la limoj de  la vegeta jaro , p o s te  tra
iras altm ontaran paŝte jon  kaj eniras tre vastan kuvon, sur 
kies plej alta rando kuŝas la gas tem a «Rifugio ĉ im a  T osa"  
de  la SAT (Trenta alpa societo). En la Ĉirkaŭjo Jetas sin 
en  la aeron la Cefaj strangform aj p intoj de la g ru p o , escepte  
la Cima Tosa kaj «Crozzon di B renta" .

Kiu ne  deziras fari nu r  dum  unu tag o  la tu tan  p ro 
m enadon  de  M olveno ĝ is  C am pig lio  (p ied vo jaĝ o  de  dek 
horoj), povas  sen ĝ en e  pasig i la nok ton  en la rifuĝdom o, 
kaj tiuokaze li p ovo s  ĝu i be legan , neforgeseblan  spektaklon 
ĉe la lev iĝo  de  la l u n o : tiu j perpendikle  falantaj montflankoj, 
tiuj turoj lum igataj de  la argen ta  as tro  kaj interrompitaj de 
la mallumaj om broj estas vere rom antika  ŝa jno  kaj lasas en 
la an im o im preson, kiun on i ne  povas  im agi, se  ĝ in  antaŭe 
oni ne  estas vidinta.

De la r ifuĝdom o  supreniran te  p roksim um e dudek  m inut
ojn tra kruta n eĝ e jo  oni alvenas al la transirejo  nom ata  pro  
la m a lla rĝ eco : Bocca di Brenta (Bocca —  b uŝo , a lpa  trans
irejo). Sur la kontraŭa flanko trov iĝas  m aig randa  g lac ie jo : 
tre m alproksim e aperas la grandaj glaciejoj de  la * ĉ e v e d a le “ 
(g e rm an e : Zufallfemer) en  la O rt le rg ru p o ; pli p roksim e 
e tend iĝas  m alsupre  la pastejoj kaj herbejoj de  la «Alta 
R endena" , in terrom pitaj nu r de  la blanka lin io  de  la Ŝ o s e o . . .  
C am panile  basso , Fŭlmini, T orre  di Brenta, C am pan ile  alto, 
C rozzon  kaj m ulte da aliaj kolosaj, la valon ĉirkaŭigantaj 
ŝ to nego j m alrapide pasas antaŭ  la okuloj dum  la m alsupren 
iro. La neĝo  sub ite  m alaperas lasante lokon al g randega  
aro de  Stonoj diversformaj, kiuj falis de  la alta ĉirkaŭstar- 
anta m ontaro  dum  longa multcentjara periodo . M alagrabla 
vojeto  serpen tum as inter la Stonoj, jen  lev lĝante  jen  m ala ltig 
an te  laŭ la konform igo  de  la tero . La m alsupreniro  tra tiu 
ŝ tonaro  estas iom laciga, sed fine oni alvenas al la punkto , 
kie kom encas reaperi la v e g e ta ja ro : la te ro  es tas  tu te  kovr
ita p e r  m allonga he rb e to  karakteriza en la altm ontaraj pas t
ejoj, kaj ĉie sur la deklivo koketas ia rugaj rododendro j 
(R hododendron  h irsu tum ); on i v idas ankaŭ , sed  m a lo f te g a  
belajn *edelw eiss“ (L eon topod ium  alpinum ).

En tiu ĉi loko  anstataŭ preni la v o jo n  kondukantan  al 
la m alsupro  de  la valo, estas pli u tile  eniri la s tra ton , kiu 
portas dekstren  al la «Malga M au d rd n " ,  p ro  tiu kaŭzo , ke 
la dua vo jo  tenas s in  ĉiam je  konstan ta  alteco. D e tiu loko 
la vo je to  kondukas dum  m allonga te m p o  al la «Malga 
Vallesinella di sopra"  kaj tie  senĝena  s tra te to  eniras la 
arbaron kaj procedas, flankumita per belaj urboj, kvazaŭ 
su b  foliara tunelo, kiu ĝ in  Simias d e  la sunaj rad io j kaj 
in terrom pas sin nur kelkfoje p o r  aperig i la m alproksim ajn 
glaciejojn «Lobbia" kaj «Care alto" en la neĝkovrita  g ru p o

' Vai delle Seghe =  Valo de la segejoj, tiel nomata ĉar en ĝi 
trovigas multaj, sed en tute primitiva formo, akvosegejoj.
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d e  A d a m i to ,  dum  d e  ia m alsupro de  la valo malforta al
venas a! niaj oreloj la bruetado  d e  la torenta akvo rom p
anta sin inter la flueja] Stonoj. P o s t  m allonga malsupreniro 
sub ite  finigas la arbaro kaj antaŭ niaj okuloj prezentas sin 
m algranda am aso  da belaj h o te lo j : ĝ i estas Cam piglio , loko 
por som erloĝado , kien Ciujare kunvenas personoj el ĉiuj 
m ondoparto j, kaj kiu kune kun M olveno estas la Cefa forir- 
centro p o r  p rom enadoj ne  n u r  en la Brentan g rupon , sed 
ankaŭ en la proksim ajn Adamelio kaj Presanella.

De C am piglio  aŭ tom obiipoŝto  tra ia tuta valo de  Sarca 
veturigas Riva n, m algranda sed Carma aŭstria urbo ĉe la 
limoj kun Italujo, kuŝanta mjt bordo  de  la „L ago  di Garda".

Kaj nune la legantoj ne miros, se mi diros al ili, ke 
n u r  dum  unu tago  oni povas iri sur la n eg o  de  la Brenlaj 
g lad e jo j  kaj ankoraŭ dum  la vespero  promenadi en Riva 
en  la «Aleo de  la P a lm o j- kaj en la gardenoj kun plene 
tropika kreskajaro ! Francesco Glaser (Trente).

Kion Germanujo faras por la junularo?
La intensa evoluo  de G erm anujo  en la lastaj kvar jar

dekoj kom prenigas, ke oni zorgas speciale por la junularo, 
nom e pro du k a ŭ z o j : Unue, G erm anujo  eluzas Ciujare cen t
milojn da novaj hom oj en sia tre potenciganta  industrio, kaj 
due  estas la milita-politika situacio, pro kiu speciale la ju n u 
lara dem ando  postulas m ulte da atento . La kolosa industria 
evo luo  en la Germ ana im perio  tial ne  havis grandajn m al
f a c i l o j n ,  Ĉar la lando havas plion de 8 0 0 ,0 0 0  novenaskitoj 
po jaro , kaj Ĉar ĝ i kreskis en la lastaj 40  jaroj per pli ol
30  milionoj da loĝantoj, sed tiu industriigo  alkondukis 
aliflanke novan prijunulan prob lem on per tio, ke centmiloj 
da virinoj el la laborista klaso kaj el la kam paro  venis en 
la fabrikejojn, kio treege malutilas la familian vivon kaj la 
edukadon  de I’ junularo. Eĉ en ia mezaj klasoj la profesia 
okupado  de la virinoj efikas en tiun direkton, kaj devigas 
la staton kiel la privatan socialan prizorgadon al efikaj 
arangoj p o r  kom pensi tiun m albonon kaj bone  eduki la 
junularon.

Al ĉi tiu privata faktoro de I’ kom una vivo a ldonigas la 
stata faktoro de  I’ milita fako. Ju s  antaŭ 100 jaroj G er
m anujo estis devigata  kontraŭ N apoleon ĝ in  subiginta voki 
al la armiloj ĉiun taŭgan  viron de 17— 40  jaroj. Estas ne 
hazardo, ke g u s te  en tiu kriza tem po  kreigis unu el Ia plej 
gravaj germ anaj edukiloj po r  la junularo , nom e la germ ana 
g im nastikado, per la „g im nastikpatro“ Jahn , kiu en jaro  1811 
konstruis la unuan gim nastikejon en la Hasenhaide apud 
Berlin, celante perfektigi kaj hardi la korpojn de  la junularo, 
po r  ke ili estu taugaj en ĉiuj lacegigoj estontaj. El tiu 
unua provo  de korpa fortikigo de I' junularo  formigis o rga
nizacio po r libervola eduklaboro , kian atingis ĝ is  nun  neniu 
alia la n d o :  la germ ana gim nastikistaro, kiu en ĉirkaŭe 10 ,000 
unuigoj kalkulas I m ilionon da anoj. Krom e ekzistas kelkaj 
miloj da  g im nastikunuiĝoj laboristaj kaj aliaj, havantaj kelkajn 
centm ilojn da m em broj. P ro  la bonaj rezultatoj de  la g e r
m ana gim nastiko pri la korpa fortigo  la stato  faris la g im 
nastikon jam  de 70 jaroj instrufako en ĉiuj lernejoj kaj en 
la arm eo. E n  ĉiuj lernejoj oni destin is  por la knaboj kaj 
sam e p o r  la knabinoj 3 horojn de  g im nastiko  po  sem ajno, 
kaj lasta tem pe en multaj urboj krom tio dum  du p o s ttag 
m ezoj okazas g im nastik ludoj. La Stato, kom unum oj kaj 
lernejoj k lopodas p o r  interesi la lernantojn de  la superaj 
lernejoj pri ĉiuspecaj sporto j kaj g im nastiko. Ekzem ple en 
kelkaj centoj da g im nazio j oni fondis fakojn p o r  remistoj, 
kiuj sub  g v idado  de siaj instruistoj dum  la som era liber
tem po faras kelksemajnajn rem veturojn su r  la riveroj kaj 
lagoj de  G erm anujo  kaj l a l o n g e  de la marbordoj.

Krom tiuj sportaj ekzercadoj, kiuj ja estas plimalpli privi
legio de  la ricaj klasoj, po r ia generala junularo oni estigis 
de 15 jaroj apartan specon de  korpa agado , kiu ekster
ordinare bone  evoluis, nom e la vasta kam po de turism o kaj 
migrado. En Steglitz  apud Berlin fondigis antaŭ 15 jaroj 
g rupeto  da eksgim nazianoj, kiuj dum  sia libera tem po  volis 
vivadi en libera naturo, farante Ĉiun dim ancon vastajn m ars
ojn en iun reg ionon. Plej interesa estas tiu m ovado , ĉar 
«iuj Ĉi „ vagbirdoj* (W anderv6gel), kiel ili sin nom as, vivas 
plej simple kaj m alm ultekoste, sin detenas de  alkoholo, kun 
portas en tornistro kuirilaron kaj provizadon, kaj survoje, 
cii kam po  aŭ arbaro, pretigas Ce I' fajro sian m odestan ta g 
lo n g o n .  En ĉiu „ hordo** estas kelkaj muzikemuloj, kiuj 
akom panas per g itaro  aii m andolino  kom unajn kantojn, kiuj 
bone efikas je la hum oro  de  tiu junularo. Tiuj vagbirdoj, 
nun organizitaj tra tuta G erm anujo , faras dum la libertem po 
grandajn ekskursojn 8 - 1 4  tagajn, per kio ili konatigas kun 
la patrolando, p livastigas siajn sciojn, alkutim igas al spartana 
vivado, kaj antan ĉio plifortigas sian sanon.

Kiel aparta  branco de la vagbirda m ovado fondigis de 
la lastaj 3 jaroj la germ anaj skoltoj („P fad finder“ ) Iau m o 
delo de  K anglaj „ B o y - s c o u ts \  kiuj sam e estas e k z e r c a t a j  
kiel iliaj anglaj antaŭuloj. La diferenco inter la skoltoj kaj 
vagbirdoj konsistas nur en tio, ke la laste nomitaj estas 
pure privata, tute libervola organizacio, celanta nur migradon, 
gajan kunestadon kaj malluksan, laŭnaturan vivm anieron sub  
la gv idado  de plenaĝuloj. Kontraue la skoltoj havas mili
tistan karakteron, ĉar ili estas kvazali sub  la kontrolo de la 
generalestro von der Goltz, kiu regule  eeestas la militajn 
ekzercojn de la geskoltoj. El tiuj diversaj junularunuigoj 
nun fondigis granda asocio  BJ u n g  Deutschland* por aparta 
edukado de I’ juna idaro.

Sed tiuj celadoj, kiujn mi priskribis, nature  utilas pli al 
la junularo  de la mezaj klasoj ol al la laborista idaro. Kie 
la gepatro j iras en la fabrikojn, tie kom preneble la edukado  
de I’ infanoj estas malfacila tasko. Ĉi tie jam antaŭ tri 
generacioj, antaŭ ol la Stato ekokupis sin pri tio , la privata 
helpagado ekkomencis, kaj m ondfam aj p ed ag o g o j Froebel kaj 
Schreber jam  antaŭ 50  jaroj donis la norm ojn  por la edukado  
de la laborista junularo. En la Froebellernejoj kiel en la 
infangardejoj, kiuj estas m one subtenataj de I’ Stato kaj de 
I’ kom unum oj, oni akceptas infanojn de  unu jaro kaj pli. 
lli estas edukataj de zorgem aj „ fra t in o j- ,  kaj la patrinoj 
kondukas ilin hejm en post la laboro. Sam e la prizorgado 
por la laborista idaro, precipe en la grandurboj, efikas aparte 
en la jena grava kaj hom e bela kam po de bonfaro. En Ĉiu 
som ero  dum  la libertem po dekm iloj da laboristaj infanoj estas 
sendataj en la t. n. ferikoloniojn (ferio ~  libertem po). Tie, Ĉe 
la m aro, en la m ontaro  aŭ alie en arbaroj, ili estas senpage  zo r
gataj kaj tiel plifortigas kaj plisaniĝas. Ĉiuj tiuj celadoj kom pren 
eble estas ^ sp e k ta ta j  kaj subtenataj ne nur de  la Stato sed ankaŭ 
de la urboj, tiel, ke en tiu okazo Stato, k o m u n u m o  kaj pri
vata bonfaro  agas  kune. Kiam la infanoj, forlasinte la ler
nejon, eniris kiel m etilernantoj en  iun profesion, la Stafo 
denove sin ekokupas pri la sorto  de  la junu lo j, d o n 
ante al la meti- kaj fabriklernanto en la Stataj kaj urbaj 
perfektiglernejoj la eblecon plivastigi siajn sciojn kaj konojn. 
La mastroj estas lege  devigitaj doni al Ĉiu lernanto la liber
tem pon p o r  la vizito de  ia difinitaj lecionoj, do  ĉiu m eti
lernanto devas uzi tiun utilan institucion. La p en so  de  la 
deviga perfektiglem ejo bazigas su r  la tuta germ ana evolucio. 
La germ ana industrio , precipe Ia hernia, fera, Stala, elektra 
kaj aliaj industrioj akiris sian gravecon per la intima kunigo  
de  la scienco kun la praktika energ io . La germ anoj sclas 
bone, kiom la industrio  Suldas al la scienca kleriglaboro, 
kaj sam e kiel la kondukanto j de  la industrio  devas praktike 
kaj teorie  atingi plej altan g rad o n  per la kunfandigo  de
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scienco kaj praktiko, tiel ankaŭ la simpla m etiisto  kaj la j efikos ankaŭ ĉe ta komercistaro, ĉar ĝi de nun vendos nur Sapei-
laboristo  devas lerni tiom da tekniko kaj scienco, kiom  estas i pinglojn kun pingla Simulo.
necese kaj utile p o r  ilia profesio. Krom e ili lernas tie libro- j  Tre rimarkinda estas la kutimo, kiu de ne longe valoras ©n
tenadon, kalkuladon kaj aliajn gravajn fakojn, kluj povas j  kelkaj germanaj urboj. Virinoj kun nearmitaj ĉapelpingloj ne  povas
utili al ili, kiam ili farigas memstaraj. Sam e kiel G erm anujo I uzi la elektrajn tramvojojn, sed la konduktoroj, atentigantaj Gentile
dank’ al sia dev igo  al instruigo havas plej malmulte da sen- 
alfabetuloj el ĉiuj k u l t u r i t o j ,  la arta kaj komerca instruiteco 
de £ia laborista kaj metiista junularo  superas tiun de aliaj 
landoj. Kaj kiel en la deviga perfektiglem ejo la junulo  estas 
instruata por la posta  vivo, tiel ankaŭ por la ina sekso 
ekzistas multe da perfektigaj lernejoj. Krom e fondiĝis multe 
da unuigoj, en kiuj la junulino lernas Ciujn fakojn de  la 
m astrum ado kaj ankaŭ artajn kaj profesiajn fakojn.

G. Mikkel.
Kap.1 Joseph Sommer (Del. Lippstadt).

* N O T O J  «
Svislandaj hoteloj kaj hotelistoj. ~  La suma nombro 

de la hoteloj por fremduloj en Svislando, kiu estis 1.002 en 1880, 
kaj 1,693 en 1894, nun superas 2.000, kaj eĉ 4.000 se oni enkalk
ulas la hotelojn por enlogantoj, la pensionojn kaj la gastejojn. La 
plej granda nombro da ili estas en la Bern’a kantono, poste en la 
kantono Graubŭnden kaj en la Vaud’a kantono. Oni ankaŭ kalk
ulis Ia nombron da litoj. En la hoteloj por fremduloj estis en 1880 
pli ol 56.000 litoj, kaj en 1905 pli ol 124.000: nun estas preskaŭ
150.000 litoj.

La kapitaloj uzataj en la hotela industrio en 1880 estis 312 
milionoj da frankoj, kaj en 1905 777 milionoj; do meznombre estas 
bezonata por I lito kapitalo da 6.000 frankoj. Tiun jaron la hotela 
industrio enhavas preskaŭ unu miliardon da frankoj. Dum la sama 
periodo, la enspezoj kreskis de 52 milionoj ĝis 188 milionoj (do 
proksimume 1.500 po lito). La elspezoj kreskis, laŭ sama proporcio, 
de 36 ĝis 131 milionoj da frankoj. La netaj profitoj, kun dekalkulo 
de la amortizaj elspezoj estis meznombro 2 .3%  en 1880, 3,2 %  en 
1894, kaj 4 ,75%  en 1905. Oni konstatas, ke tiuj profitoj estas iom 
malaltaj, male ol la kutima opinio. Ĉar la .season ' en Svislando 
ofte estas mallonga; la vizitantoj estas multaj precipe dum aŭgusto. 
Aliparte svisa hotelisto havas principon kontentigi per malalta profito, 
por plimultigi sian klientaron, kaj tiu sistemo ĉiam sukcesis por
li. Li ankaŭ klopodas kiel eble plej multe Spari la generalajn el
spezojn.

Alia karakterizo estas la solidareco; tute ne sin konsiderante 
reciproke kiel kontraulojn, la hotelistoj faras reklamon ope kaj kune, 
kaj sendas klientojn unu al alia. lli fondis la , Svisa Societo de 
Hotelistoj*, kiu faris gravajn statistikajn enketojn en 1880, 1894 
kaj 1905. Tiu societo aperigas revuon, studas la profesiajn demand
ojn, rilatas kun la Stato, faras inteligentan propagandon.

Cii kreis la Lernejon por Hotelistoj, kie oni instruas al Ia estonta 
direktoro de hotelo cion, kio povas utili en lia profesio: kont
registrado, geografio, kono de I’ manĝkomercaĵoj, servado, sint
enado, modernaj lingvoj, k. a. En Franclando lernejo estas fondita 
laŭ tiu modelo. Bona hotelisto ne estas improvizebla.

('iuj svisaj hotelistoj kaj ilia servistaro parolas plurajn lingvojn, 
ĉiam la francan kaj la germanan, generale ankaŭ la anglan kaj la 
italan. L p

Ĉapelpingloj. — Lau la plej nova statistiko de la Wien’a 
policdirekcio, okazis en tiu urbego dum la lastaj 4 monatoj 747 korp
difektoj per nearmitaj ĉapelpingloj, tial ĝi decidis, ke de nun ĉiuj 
korpdifektoj katizitaj per sinjorinaj ĉapelpingloj estos punataj per 
malliberigo de 6 horoj ĝis 14 tagoj. Tiu ĉi puno unuamomente 
Sajnas mezepoke severa, tamen ĝi estas justa, se oni pripensas la 
multajn okazojn, en kiuj la ĉapelpingloj kauzis tiom da pli malpli 
dangeraj sed ĉiam tre dolorajn korpdifektoj^ Tiu ĉi pundecido

' El .Kraft und SchOnheir.

la virinojn je ta malpermeso, estas pretaj samtempe helpi al ili el 
la embaraso prezentante al ili ĉapelpinglan irm ilon. La peco kostas
IO pfenigojn kaj estas ĉiam danke akceptata de la virinoj. — 
Rupĉiĉ (Del. Dubrovnik).

. . La fervojaro de la mondo. — ĉ e  la fino de 1911 la
fervojaro de la mondo havis vojlongon de 1,057,809 kilometroj, el 
kiuj 27,633 km (2,7% ) estis dum ia jaro nove malfermitaj por 
trafiko.

Divido laŭ mondpartoj montras:
E ŭ r o p o ................................ ...338,880 km
A m eriko................................ ...541,028 .
A z i o ..................................... 105,011 ,

A f r i k o ................................  40,489 .
A ŭ s t r a l i o ........................... 32,401 ,

Rilate al la surfaco de la lando, Belgujo havas ia plej grandan 
longon de fervojaj linioj, t. e 29,3 km por 100 km*. Por Granda 
Britujo kun lrlando la komparebla kilometronombro estas 12,0, por 
Svisujo 11,5, por Germanujo 114, por Francujo 9,3. Malplej da 
fervojoj havis 1911 en Eŭropo la tiama Turkujo, kie ia longo estis 
nur 0,9 km meznombre por ĉiu cento da km*.

Rilate al la loĝantnombro kelkaj ekstereŭropaj landoj havas la 
plej grandan longon da fervojoj. Ekzemple Okddent-Aŭstralio havas 
103,9 km da fervojoj por ĉiu dekmilo da loĝantoj. Kompareblaj 
kilometronombroj estas por Argentino 64,5, por Kanado 61,9, por 
Usono 43,1, por Svedujo (plej alte en Eŭropo) 25,7, por Svisujo 14,2, 
por Francujo 12,8, por Germanujo 9,5, por Aŭstrio kaj Hungario 8,8, 
por Granda Britujo kun Irlando 8,3. Ankaŭ rilate al la popolnombro 
Turkujo en 1911 havis en Eŭropo plej malmulte da fervojoj, aŭ 
nur 2,5 km por Ciu dekmilo da loĝantoj.

Kompreneble estas bezonataj milionoj de oficistoj por prizorgi
i-i trafikon de la tutmonda fervojaro. La nombroj de la fervojistoj
en la cefaj landoj de la Eŭropa kontinento estis laŭ oficialaj raportoj:

Germanujo (nur ĉe normalJarĝ. fervojoj) 716,678 (1911)
Francujo (nur ĉe la grandaj fervojoj) 339,032 (1910)
A ŭ s t r io ..................................... ..... 276,943 (1911)
Hungario (escepte regionaj fervojoj). 130,945 (1910)
Svisujo ...................................................... 41,578 (1911)

En kelkaj landoj la fervojoj estas preskaŭ ekskluzive ekspluatataj 
de la ŝtatoj. Tia estas precipe la cirkonstanco en Germanujo, kie
— kun unu sola escepto (la fervojo Lŭheck-Hamburg) — ĉiuj gravaj 
linioj apartenas al la ŝtatoj. Ankaŭ en Aŭstrio-Hungario, Rusujo, 
Italujo, Belgujo, Svisujo, Danujo, N orveg io , Serbujo, Rumanujo 
kaj Bulgarujo la ŝtatoj mem ekspluatas la plej multajn liniojn. En 
Nederlando la Stato posedas la plimulton el la fervojaro, sed la eks
pluatado estas prizorgata de kompanioj. En Francujo, Portugalujo 
kaj Svedujo la ŝtatoj posedas gravajn partojn el la fervojaro, kvan
kam la plimulto el la linioj apartenas al kompanioj. En Britujo 
kaj Hispanujo ekzistas nur fervojoj posedataj de kompanioj.

Unu el la europaj ŝtatestroj iufoje skribis sentencon, Iau ankaŭ 
povus esti devizo tie la Esperantomovado: .la mondo en la komen
cigo de la dudeka jarcento troviĝas sub la auspicioj de la komuni
kado*. Tamen ankoraŭ kiam multaj nun vivantaj personoj estis 
gejunuloj, eĉ alte Satataj aŭ toritatoj deklaris, ke fervojoj neniam 
estos praktike utilaj por la komunikado.

Ekzemple la bavara medicina ĉefdirekcio tutserioze konkludis 
antaŭ nur okdek jaroj pri la tiam konstruota fervojo Nŭrnberg-Fŭrth, 
ke J a  rapida movigo nepre kaŭzos ĉe la vojagantoj cerban malordon, 
iaspecan deliron furiozecan. Se la vojagantoj tamen konsentos riski 
tiun teruregon, la Stato devas almenaŭ gardi la rigardantojn, kiuj 
aliokaze, kiam ili rigardus la rapide kurantan vaporveturilon, estus 
trafataj de precize sama cerba malsano. Tial estas nepre necese, ke 
la fervojo ambauflanke estos Simiata per alta kaj densa barilo*. — Jta•
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ESPERANTA LITERATURO

Nova biblioteko Esperanto. — Poeziajoj de Frid. SdiiUcr, trad. de 
kolonelo Zwadi. — Prezo: Sm. 0.25.

La .Nova Biblioteko Esperanto* havas la celon montri al la 
Esperantistaro, ke nia movado ankaŭ en la belega cefurbo de 
Aŭstrio konstante prosperas. Oia programo estas .publikigi perfektajn 
t r a d u k a jn  el la intemacia klasika literaturo kaj originalajn verkojn 
en Esperanto.*

La enhavo de la unua promesriĉa volumo de la Nova Biblioteko 
konsistas el kvar mondfamaj poezioj de Schiller: la Kanto pri Ia 
sonorilo, la Gruoj de Ibikuzo, la Ringo de Polikrateso kaj la Divido 
de la Tero.

La plej grava, Iau longeco kaj poezia beleco, estas la Kanto 
pri la Sonorilo, kiun la tradukisto videble prilaboris kun speciala 
zorgo kaj amo. La sekvanta citaĵo ebligas, ke la leganto mem 
juĝu pri la bonsoneco kaj forteco de ia traduka stilo.

Ve, se fti la fajro] liberigita 
Kreskas kaj sen kontraustari 
Tra la popolplenigita 
Strato kuras fa jrom an! 
ĉ a r  de gi ja malamita 
Estas Cla homa far'.

El la nubo 
Pluvo venas,
Ben' devenas;

Venas ankaŭ seti kompa!’ 
Fulmobati 

dem as vento el la tur\
Aŭdu nur!
Sangkolor'
Sur Cielo,

Ĝi ne estas la aŭror'!

KU pelo!
Bolas for 
La vapor't  

Flagre fajra tur’ levigas,
Tra la longa strat' movigas, 
Kiel vent' gi forkreskigas; 
Kvazaŭ el la forna fruo 
Ardas ven to : Kla bruo?
Fostoj falas, vitroj tremas, 
Patroj vagas, filoj genias,

Krias bestoj 
Sub la restoj;

Ĉio flugas, kuras, savas;
Nokto tagan lumon havas.

(PK. 9-10.)

Ne ĉiuj versoj estas tiel bone stampitaj; kelkfoje la stilo estas 
iom neklara, kelkaj rimoj neĝustaj (prezo, edzo ; malamis, lumig'), 
kaj por plenigi la ritmon la tradukinto trouzas vortetojn jen. d o jo ;  
tamen, krom tiuj kritiketoj, mi opinias, ke la konscienca verko 
de kolonelo Zwach estas laŭdinda kaj inde iniciatas la Novan 
Bibliotekon.

** *

Alegorioj e! la naturo, de Margaret Catty, el la angla lingvo 
trad. Gega. London, The British Esperanto Association. Prezo: 
Sm. O. 25.

En tiu poezia kaj pensoriĉa verketo, Ia autorino, ŝajne parol
ante pri la vivo, morto aŭ aliformigoj de papilioj, araneoj, libeloj 
kaj birdoj, nur alegorie aludas la misterojn de la homaj vivo, morto 
kaj postmorta revivigo. Pri tlaj solvintaj, sed eble nesolveblaj 
demandoj, ĉiam trovigos iuj, kiuj dubos kaj timos, ĉiam iuj, kiuj 
ne kredos (sed ne timos kaj ne mokos), ĉiam iuj, kiuj esperos k;tj 
rigardos supren (vid. p. 26). Sed ciuj konsentos pri la delikata 
kvanteco de la priskriboj de Margaret Catty. El kvar alegorioj, 
el kiuj konsistas la verketo (Araneaĵoj, Ne perdita sed foririnta 
antaŭe, Leciono pri fido, La ĉiutaga pano), eble la dua estas la 
plej bela.

Larvoj unuj post aliaj libeliĝas, sed nek la larvoj povas komun
ikigi kun la libeloj, nek estas eble, ke la libeloj revenu en Ia lagan 
akvon kaj rakontu al la larvoj pri sia nuna enaera vivo. Ili nur povas 
rondflugo super la lageto, en kiu mallume vivadas lliaj forlasitaj, 
sed baldaŭ siavice libeliĝontaj fratoj. Tial .en  la venta aero ĉirkaŭ 
ia arbara lageto, en la helaj someraj posttagmezoj, sonadas la frap 
.ado de la flugiloj de libeloj, kiuj rapidas jen malantaŭen jen an 
taŭen, jen tiuilanken jen aliflanken, sen turnigo aŭ halto, super Ia 
kristaleca akvo en ia raviteco de la nova vivo* (p. 27).

La sekvanta citaĵo el la sama alegorio ankaŭ sciigos pri la 
ĉarmo de I’ originalo kaj pri la klasika eleganteco de la traduko:

.H o  beta arbara tageto plena de mistera vivo, pri kies sekretoj 
ni scias tiel malmulte, klu ne volus longe resti apud vla bordo por 
studado kaj pripensado? tie, kie la fago etendas siajn graciajn bran
cojn, ĝojante en la reflektita belegeco malsupre; tie, kie la senpekaj 
birdoj kantas sian gojan muzikon; tie, kie la blua miozoto rakontas 
pri la antikva romaneco kaj la longaj herboj sin klinas super siaj 
biosimilaj ombroj; tie, kie la libeloj pendflngadas super la suprajo 
de la akvo, sopirante trankviligi la korojn de la tremanta gento, kiu 
ankoraŭ esperas kaj tremas malsupre* (sama pago).

* •t.

Z. Adam. — Esperanta - Pola kaj Esperanta Litova biblio
grafio (1887 — 1912). — Varsovio, Presejo L. Boguslawski, 
Swictokrzyska, II . —- Prezo: Sm. 0 .40.

Tiu grava verko havigos oportunan dokumentaron al la Esperan
tistaj literaturistoj kaj historiistoj. Ĝi daurigas, en pli kompleta 
kaj pli scienca formo, la laboron tiel bone komencitan de S-ro
G. Davidov.

La Esperanta - Pola Bibliografio enhavas: a) Esperantajn verkojn 
de polaj autoroj; b) polajn tradukojn de priesperantaj verkoj de ne
polaj aŭtoroj; e) kolektajn verkojn de diversnaciaj autoroj. La ordo de 
libroj estas kronologia, sed nur laŭ jaroj, ĉiuj detaloj de la titoloj 
estas konservitaj. Prave rimarkigas S-ro Z. Adam, ke en la titoloj ofte 
troviĝas interesaj kaj gravaj detaloj por la historio de Esperanto.

La valoro de tiu libro de S-ro Zakrzeuskl, jam granda en la 
estanteco, pli kaj pli grandigos en la estontjaroj.

*
/ / .  T. Craven, ~  La Kamena Angulo, familia dramo en du aktoj.

— El la angla lingvo trad. Ciego. — Paris, Presa Esper. Societo, 
33, rue Laeĉp&de. — Prezo: Sm. 0.30.

La titolo de la angla originalo, ludita la unuan fojon en „Royai 
Olymplc* Teatro en Londono, estas «The Chlmnoy Corner*.

La scenejo montras .internon de malgranda saloneto post butiko 
de kandeloj en antaŭurbo de Londono*, l a  kandelvendisto, Petro 
Probiti, estas hereda kuratoro de fraulino Grace Emeri, kiun li 
kaj lia edzino edukadis kiel filinon. Nun Si estas plenaĝa kaj 
ricevonta sian heredajon, kaj pro tio la honesta Petro Probiti pret
igis la respondan sumon. Sed lia naudekjara patro Salomono, 
infanlĝinte pro maljuneco kaj kutime forgesante post unu momento, 
kion li faris la jus antauan, kaŝas en angulon de la kameno, pro 
tinio de felistoj, la pretigitan sumon. Pro suspektigaj cirkonstancoj, 
oni kulpigas la filon mem de Petro. Sed post dramecaj scenoj, 
kluj pentras la premdoloron dr Ja gepatroj kaj kornoblecon de Grace, 
la maljunulo fine ekmemoras pri Ia kanado kaj pri la kafejo, kaj 
tiel elmontrigas Ia senkulpeco de la filo, klu edzigos kun la de 
infaneco amata Grace Emeri.

S-ro Cego estas la bonega tradukinto de Ja amuza komedieto: 
.Kara Panjo* kaj Ii rajtus, sen timo de la plej severaj recenzistoj, 
eldoni senkonsile tute korektajn tradukajojn. Tamen li modeste 
petis siajn kolegojn de Esperantista Literatura Asocio, ke lli tralegu 
lian manuskripton kaj helpu lin per siaj konsiloj. Jen pripensinda 
kaj de kelkaj imitinda ekzemplo!

** *
Gvidlibro tra Chateau-Thierry.

S-ro G. Delanoue, Del. de UEA, sukcesis eldoni tiun ĉi simplan 
sed bongustan gvidlibreton kun la helpo de la Iniciata Societo, 
de la Kastel-Teodorika Grupo kaj sub la aŭspidoj de UEA. ChSteau- 
Thicrry estas urbeto en la franca departemento Aisne. Tie naskigis 
en 1621 la tutmondfama fablisto Jean de la Fontaine. La restajoj 
de fortika kastelo, antikvaj muroj, turoj kaj pordegoj faras ĝin vizit
inda. Ola Carma pejzago, placa kaj bonaera klimato Instigas al longa 
restado.

La gvidlibreto, tre korekte verkita, estas ilustrita per ok beletaj 
gravuradoj. Verto.
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Bileto de blankbarbulo
Tempo perdita

‘utkere m i deziran, ke nia Pariza Kongreso estu paca 
kaj tusu al la partoprenintoj plej gojan kaj gajigan 
memoron, ke ĝ i estu utila al nia afero.

Sed tio estos ebla nur, se ĉiuj havas la klaran senton, 
ke ĉio tii’ ĉi okazas en klara tunio, kiel konvenas inter matur- 
aĝaj ka j liberaj homoj, inter amikoj, inter „fratoj “ ,

Tute nature estas, ke -  se oni akceptas la lingvon 
Zamenhofan, kiun ni Ĉiuj akceptis tian, kia ĝ i estas, — 
tute nature estas, ke la opinioj ofte inter ni estas diversaj 
kaj malaj, tute nature, ke ni ne ĉiam aprobas unu ta alian. 
Sed tion ni povas kaj devas montri diskrete, sen ia ajn 
akreco kaj tute ĝentile.

Jam de multaj ja ro j al ĉiuj m i turnas min kun sama 
peto, kiu estas, ke ni serĉu lojale antaŭ Ĉio la konkordon 
en la respekto de la rajtoj de ĉiuj, ke ni zorge evitu la 
senfruktajn kritikojn ka j vanajn plendojn, kiu j fa ta le  naskas 
konfliktojn.

M alpravaj ili estas tiuj, kiuj ĉiam suspektas la aliajn 
pri perfidaj intencoj, teruraj intrigoj ka j  „ m akiavelaj"  
kalkuloj; sed eĉ, se ili estus pravaj, pli. bone estus ka j pli 
lerte, ilin ignori ka j simple iri sian vojon ka j fosi sian 
sulkon; pli bone ka j pli lerte, anstataŭ kontraubatali iun, 
batali por io; pli bone kaj pli lerte, agi jese, se tiel mi 
povas diri, ol agi n e e ;  per konstruado, ol per detruado.

Laŭ sama spirito, ŝajnas al mi eraro, tro atenti pri la 
kritikoj aŭ riproĉoj de S-roj Idistoj kaj uzi siajn fortojn  
per praktike senutila refutado ka j rebatado.

ĉio  tio ĉi en la kun tirado , en kiun ni konfide kaj 
ĝoje eniris, estas nur perdita tem po.

*•
*

Atalanto kolektante la orajn pomojn, kiujn disjeti's Hi
po meno, al celo alvenis lasta.

N i ne imitu A talanto 'n; tiom pli, ke ni ne povus nin 
senkulpigi per tio, ke por• oraj pomoj ni kliniĝadis ka j 
oferis la venkon: Th. Carl.

ESPERANTO-KONGRESOJ

Kongreso de polaj Esperantistoj
Proksime de antaŭdujara kongresejo, proksime de Krak6w, en 

Bochnia (elp. Bofmja) okazis 11« Kongreso de polaj Esperantistoj la
28 kaj ‘29 junio 1914. Subvenciita de la urbestraro kaj du urbaj 
kasoj per sumo da 200 K., gi faris grandan propagandon en la 
urbo, ekinteresis plej eminentajn personojn de Ia ĉirkaŭajo kaj antaŭ- 
enpuŝis nian aferon en Galicio. Kiel profesoroj de la kongreso 
deklaris sin S-ro D-ro F. Maiss, urbestro kaj deputatano de la landa 
parlamento, J. Veltze, konsilanto de i. k., r. Landestraro kaj distrikt
estro, A. Hanus*, marsalo de Bocbnia'a distrikto, kaj A. Rueben- 
bauer, deputatano de la Stata parlamento.

La kongreson malfermis prezidinto de 1« kongreso, okazinta en 
1911 en Lwow, S-ro D-io A. Godlovvski cl Lisko, poste salutis la kon
greson en nomo de la urbo kaj distrikto deputatano A. Ruebenbaŭer, 
kiu en sia parolado akcentis internaciecon de nia lingvo, kaj konsilano 
de i. k, r. Landestraro J. Veltze.. Sekvis salutparoladoj de reprezent
antoj de diverslokaj societoj kaj grupoj, tiel salutis la kongreson 
S-roj D-ro A. Kleski (Jablonow), B. Kuhl (Wien), A. Juĵelevski (Wi!na),

D-ro S. Mikolajski (Lwow) k. a. U  plej grandan aplaŭdon kauzis 
parolado de salmineja laboristo S-ro J. Zarychia el Bochnia, kiu 
alvokis kaj petis pri pli granda propagando de nia lingvo inter 
laboristoj.

Salutajn paroladojn postsekvis elekto de P-ro O. Bujwid (Kra
kon), kiel prezidanto, D-ro S. Mikolajski (Lwow), Ia vicprezidanto, 
P-ro Z. Wilusz (Bochnia), Ila vicprezidanto, kaj S-ro B. Kuhl (Wien) 
kaj L. Kronenberg (Bochnia), sekretarioj. Oni tralegis saluttelegram- 
ojn i. a. de D-ro L. L. Zamenhof, de hungarlanda kaj austria inter
nacia kongreso Esperantista en Pozsony (H ungario), de Redakcio 
de „Pola Esperantisto”, de Pola Esperantista Societo en Warszawa 
(Polujo), de Unua Esperanto Unuigo (Wien), Pola Esperanto-societo 
(Poznan), de societoj en Lwow, Tarnow, Chrzanow k. a. Post parol
ado de P-ro O. Bujvvid kaj D-ro Mikolajski sekvis referato de S-ro 
S. Rudnicki (Krak6w) pri .Ligo de polaj Esperantistoj en Aŭstrio*, 
en kiu li prezentis la neceson de ĝia kreo, sekvante la ekzemplon 
de aliaj nacioj kaj mallonge, 9ed klare skizis la projekton de la 
regularo. La diskuto estis prokrastita ĝis venonta tago pro malfrua 
horo.

Dum komuna tagmanĝo tostis prezidanto de la Loka Komitato 
P-ro Z. Wi!usz por la sano de multnombraj partoprenantoj de la 
kongreso kaj dankis al ili por ilia alveno. Respondis D-ro S. Miko
lajski, dankante al la Organiza Komitato en Krakovv kaj Loka 
Komitato en Bochnia por la bona arango de la kongreso.

Posttagmeze okazis ekskurso al Okocim, kie la kongresanoj 
vizitis tiean faman bierfarejon kaj belegan parkon. Reveninte al 
Bochnia, eksciis la ĉeestantoj pri mortigo de austria arkduko, kio 
kauzis forigon de la balo.

Duan tagon okazis Ia daurigo de la labora kunsido; la prezid
anto sciigis la ^eestantaron pri tragedia morto de I' arĥiduko kaj 
proponis fermi la kongreson, akceptante nur proponon de D-ro 
Mikolajski, ke la Ila Kongreso de polaj Esperantistoj akceptas la 
prezentitan projekton de regularo de la Ligo kaj komisias efektiv
igon de tiu ĉi projekto al la estraro de .Societo Esperanto* en 
Krak6w, rajtigante ĝin funkcii ĝis venonta kongreso kiel provizoia 
estraro de la Ligo. La propono estis unuanime akceptita kaj post 
resendo de aliaj proponoj al la estraro de estonta Ligo, la prezid
anto fermis la kongreson.

La kongreson partoprenis pli multe ol 60 personoj el 20 urboj.
K. Alfus (Krakow).

Kongreso de Norda Franclando
La Nordfederacia Kongreso, okazinta en Lille la 28 junio, kun

igis ĉirkaŭ 150 samideanojn, inter kiuj kelkaj Belgoj, 2 Rusoj, 
I Germano kaj I Sudamerikano.

Matene okazis kunveno de la Del, de UEA, dum kiu oni pri
traktis diversajn rimedojn por disvastigi nian asocion en la Nordaj 
Grupoj. Oni aprobis la decidon de nia DD, S-ro Deligny, aperigi 
en ĉiuj numeroj de N. G. rubrikon pri UEA, kiu interalie raportos 
la servojn ricevitajn kaj donitajn de Ia norddistriktaj delegitoj.

La kunsido de la kongreso en HĜtel de Paris sub prezido de 
S-ro Cotton, profesoro ĉe la Sorbonne, estis tre interesa. La de
partementestro kaj urbestro estis reprezentitaj. Atentinda estis la 
malferma parolado de S-ro Cotton, kiu pritraktis diversajn spertojn 
pri nia lingvo, en la scienca fako, kaj rakontis, kiel Esperanto estis 
utila ai Ii dum sciencaj esploroj en Ameriko. La parolado de S-ro 
Durieux, prezidanto de Ia Norda Federacio, vekis multnombrajn 
apla udojn. Li sprite kontraŭdiris artikolon, aperintan en LiUe’a 
gazeto kontraŭ nia lingvo.

Ĉe la festeno ĉeestata de keikaj urboj eminentuloj okazis mult* 
nombraj tostoj, inter kiuj ni citos tiujn multe aplaŭditajn de la 
eksterlandaj samideanoj: S-ro Witterijk, prezidanto de la Belga 
Ligo Esp., S ro Petiau, sekretario de la Genta Grupo, S-ro E. W. 
Perker el Hagen (Westf.), S-ro J. Prat Bonet el Buenos-Ayres ktp.
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La veturo al ia Pakia Radicali, kie aŭdiĝis koncerto de la 
Cercle Berlioz, okazis eo rezervitaj tramveturiloj, ornamitaj per 
francaj kaj esperantaj flagoj. Post vizito de la Uea ««ekspozicio 
okazis vere artista esperanta kaj franca koncerto, ĉe kiu partoprenis 
la Rondlipa BUnduleja Muzikistaro. Sekvis vivoplena balo. Pro 
ia bonega aranĝo de la kongreso multajn iaŭdojn oni Suldas al la 
organizintoj de tiu vere sukcesinta kongreso kaj cefe al S-ro Wateriot, 
la sindona sekretario de la Lille'a grupo.

KRONI KO
Ni rememorigas, ke por U redakto de  tiu  rubriko ni bezonas la kunlaboradon 

de Ciuj legantoj, «pedale de Ĉiuj Delegitoj de UEA. Ni plezure enpreaos Ĉiujn 
fre ta jn  informojn pri kursoj, paroladoj, novaj grupoj, festoj, ktp. Oni bonvolu 
skribi k o n d i  e kaj Ire legeble. Por esti enpresitaj en la plej proksima N-ro, ĉiuj 
komunikadoj devas esti ricevataj de ni antaŭ la JO* Itaj 25» de Hu monato. P u  
m alnovaj fak to j n i ne raportas. La redakcio.

Aŭstr io-H u agado.
Arad: Speciala somera kurso estas malfermita por 18 anoj sub 

gvidado de S-ro A. Vandor. — Beroun: Malfermiĝis du kursoj sekve 
de parolado de S-ro Sidjo kun entute 200 anoj. Instruas S-roj 
Raz kaj Kraus. — Kladno: Malfermiĝis nova kurso sub gvidado de 
S-ro O. Kuci. — Loŝtice: Fondiĝis nova klubo. — Praha: La 
monkolekto aranĝita en Bohemujo por ebligi al du malricaj, Esper
anton lerte parolantaj blindulino! la vojaĝon el Praha al Paris okaze 
de la blindula kongreso samtempe okazonta kun la Deka, bonege 
sukcesis. Ĝis la I julio oni kolektis 95 Sm. — Rakovnik: La 
Klubo preparas grandan propagandan ekspozicion, kiu estos mal
fermita la 27;28 septembro kaj 4 oktobro. Okaze de tiu ekspozicio 
la klubo eldonis belajn glumarkojn kun vidaj'o de Rakovnik kaj 
Esperanta kaj bohema teksto.

Britujo.
Londono: Pro la afableco de la estroj de la Anglo-Amerlka 

Ekspozicio ĉe la .Blanka Urbo*, la Brita Esperantista Asocio aranĝis 
elmontron de Esperantaj libroj, gazetoj, flosiloj, landkartoj, planoj, 
katologoj, ktp. Vizitantoj de Londono nepre devas viziti ĝin. Kvin
dek personoj partoprenis en la ĉiujara ekskurso de la Emmanuel 
Klubo ĝis Windsor, kiu estas granda sukceso. La subĉiela propa
gando en la Hyde Parko, kiun oni komencis lastan someron, nun 
dauras, kaj trifoje ĉiusemajne grandaj amasoj aŭskultas ta bonecon 
kaj utilecon de nia lingvo. Vizitantoj de Londono ankaŭ nepre 
vizitu tiujn kunvenojn. Dum la monato ĉe la Londona (Centra) 
Klubo okazis diversaj diskutadoj, pri .Hipnotismo', ankan pri la 
.Fundamento", kiam F-ino Lawrence aludis kelkajn tre interesajn 
memorejojn pri Ia unua Universala Kongreso en Boulogne. En 
Woolwich, je 23 majo, okazis granda kunveno ĉe la Plumstead 
lernejo pro la finlĝo de la Esperanta kurso. Malgraŭ la malbona 
vetero, multaj ĉeestis. Prezidis Kolonelo Pollen, la Prezidanto de 
la societo. — Birmingham: La loka klubo antaŭ nelonge trans
logigis, sed la nombro da membroj tiom kreskis, ke oni serioze 
pripensas baidaŭ ree translogi#. — Bradford: S-ro J. T. Holmes 
faris du paroladojn pri Esperanto ĉe dimanĉaj lernejoj, kaj oni baidaŭ 
intencas fondi novan kurson.. — Edinburgh: La Esperantistaj Polic
anoj progresas tre rapide, kaj ĉiu havas siajn proprajn alilandajn 
korespondantojn. Je 3 junio vizitis tiun urbon S-ro Richard Sharpe 
(Roŝo) el Torquay, kaj li paroladis antaŭ la policanoj pri siaj spertoj 
kaj ankaŭ poste vizitis ĉiujn policanojn en la stratoj kaj faris bonan 
propagandon. — Halifax; La loka grupo faris ekskurson ĝis Castle 
Carr je 6 junio. — KUmarnock: La Naŭa Skota Esperantista Kon
greso okazis tie ĉi de 6 ĝis 8 junio. — Montrose: Je 30 majo la 
membroj de ia loka grupo ekskursis al Usan, kvieta bela vilaĝeto.
— Sheffield: Dum Pentekosto okazis tie ĉi ia Sepa Brita Esper
antista Kongreso. — Southport: La ĉiujara kunveno de la grupo 
okazis 11 majo kaj ceestis pli ol 40 membroj. Oni reelektis la 
Prezidanton, Pastro Joseph Ashby. Oni prezentis tre kontentigan 
raporton pri la pasinta jaro.

Bulgarujo.
Gara Ve tovo S-ro pastro G. Ĥristov malfermis kurson.

F ran cio .
Paris: La generala kunveno de la E. S. F. L O. okazis la

19 julio en Maison Commune du lli*™, 49, rue de Bretagne. ~ 
Toul: En ekspozicio pri la Ruga Kruco aranĝita de la loka sekcio 
de la Unuigo de francaj virinoj en montrofenestro ankaŭ Esp. estis 
reprezentata.

Germanujo.
Bromberg: Post parolado de S-ro Szymanovski inter poŝt- 

oficistoj, nova kurso komencigis sub gvidado de S-ro Szymanovski.
— Dortmund: La grupo forsendos al Ia komercistaro en la urbo 
propagandpresaj’ojn. Laŭ peto de la grupestro la komerca cambro 
transdonis la kompletan liston de membroj al la grupo kaj tiel 
ebligis la dissendadon. — Essen: Por fini la kursojn arangitajn de 
la loka grupo okazis la l i  julio amuza vesperfesto kun koncerto 
kaj dancado. — Gtinnigfetd apud Gelsenkirchen: Por fini la kurson 
la grupo aranĝis la 4 julio feston, kiun ceestis 80 personoj. S-ro 
Pillath, Del. en Essen, deklamis meratradukitan versalon kaj S-ro 
Schvvarz, Del. en Dortmund, faris paroladon pri Esp. kaj giaj kon
gresoj. Nova kurso estas malfermota sub gvidado de S-ro Przys- 
witt, Del. — Kairi: Okaze de Ia Deka Kongreso okazas nun rapid
kurso por personoj partoprenontaj ia Kongreson.

Hispanujo.
Pueblo Nuevo del Terrible: S-ro J. de Tapia y Bujalance fondis 

grupon kaj instruas Esp. al 40 personoj.

Italujo.
Borgo S. Dominico: La kurso gvidita de S-ro M. Carolfi finigis 

la 29 junio, kun bona rezultato. — Busseto: Grupo kun 37 mem
broj starigis sub nomo .Verda Stelo*. — Casalbuttano: La 26 junio 
okazis ekzameno por la lernantoj sekvintaj la kurson de S-ro
E. Cadoria — Cremona: La kurso finigis la 25 junio kaj Esp. grupo 
estis fondita; 43 membroj, inter kiuj multaj profesoroj.

Nederlando.
Rotterdam: Sekve de la vizito de F-ino Steevens el Geni, kurso 

kun IO S-inoj komencigis sub gvidado de S-ro J. van dei Velde.

Rusujo.
Dor paf: La 31 majo okazis amuzvespero kun parolado, diversaj 

kantoj, teatrejo kaj dancado. — Ekaterinoslav: Fondiĝis Esp. 
grupo; baidaŭ okazos propaganda vespero kaj malfermiĝos kurso.

Svisujo.
iMusanne: La 29 junio S-ro J. H. Krestanof faris paroladon 

en la Komerca Lernejo pri ia balkanaj landoj, ĉefe pri Bulgarujo. 
ĉeestis ankaŭ multaj bulgaraj studentoj.

Ĥinujo.
Chang Shu: S-ro Eceno fondis Esp. grupon.

DEKA KONGRESO DE ESPERANTO
Parizo , 2-10 aŭgusto  1914

Program o. — En Ia programo troviĝas kelkaj Sangoj, nome: 
le Malferma kunsido okazos dimancon je 9 h . vespere.
2* La KKK deziras, ke la Rajtigitaj Delegitoj havu privatan kun

sidon tuj de ia komenco de la kongreso. Tiu kunsido okazos 
lundon matene je IO h. kaj la kunsido de la Lingva Komitato 
estos prokrastita ĝis 17 h„ post Ia malferma kunsido de UEA. 

3« La ferma kunsido okazos sabaton vespere. Dimancon post
tagmeze okazos ekskurso al Saint-Denis.
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4* La akceptejo malfermigo» sabaton je 13 h */* en la Gaumont- 
Palace.

Se La elektoj de ia naciaj delegitoj por Ja malferma solena kun
sido okazos dimancon matene je IO h. en la kongresejo. 

Kongresanoj. — Je la 25 junio ia nombro de la kongresanoj 
atingis 3248, el kluj 1183 francoj, 686 britoj, 447 germanoj, 222 
aŭstrianoj, 207 hispanoj, 100 rusoj, 82 belgoj, 55 svisoj, 41 italoj,
39 hungaroj, 31 holandanoj, 26 usonanoj, 20 danoj, 19 norvegoj, 
15 svedoj, ktp., ktp.

Diservoj. — Por katolikoj. Dimanĉon 2 aŭgusto okazos en 
la horejo de Ia Ĉef-Preĝejo Notre-Dame, kun helpo de la Ĉef-Pre- 
ĝeja muziko, meso kun prediko de L. K. M. Chapeau, profesoro ĉe 
la Katolika Fakultato en Parizo.

Merkredon 5 aŭgusto, en ta Baziliko Sacrĉ Cceur, meso por la 
mortintaj Esperantistoj. Preĝoj en la Kripto.

Por protestantoj. Rezultate de propagando de S-ro Edmond
Privat estos aranĝata io, kio tre grave helpos al la propagando de
Esperanto inter francaj protestantoj. La fremdaj kongresanoj estos
oficiale akceptataj en la granda historia protestanta ĉefpreĝejo I’Ora-
iolre du Louvre, Ce la kutima horo de I’ diservo: IO h. 15 a. m.
(2 augusto). Rstas nun publike anoncita por tiu dato: .Speciala
dulingva diservo okaze de ia X» Universala Kongreso de Esperanto*.
La diservon prezidos la fama franca predikisto Pastro Wilfred Monod,
prezidanto de I'Tutfranca Unuigo de I’Protestantoj Eklezioj. Li france
predikos tre mallonge pri .Esperanto por antauenigi Ia Regnon de
Dio kaj post li parolos esperante du aŭ tri aliaj pastroj divers
landaj. Kroni la franca parto de la diservo estas ankaŭ esperantaj 
kantoj kaj preĝoj.

DI VE RS AĴ OJ
. . UEA en Londono. — Jen resumo de la raporto de la 

Londona (^efdelegito de UEA dum majo kaj junio;
Korespondado: Leteroj ricevitaj 179, forsenditaj 200.
Kotizaĵoj. Estas nun en Londono 253 membroj.
Reklamado: La Londona Cefdel. sukcesis instigi la faman fir

mon Dent's, kiu estas jam komerca entrepreno, ke ĝi enmetu pro
vajn reklamojn en kelkaj Esp. gazetoj. Estas esperinde, ke ili ricevos 
tiei bonan subtenon de niaj samideanoj, ke ĝi decidos daurigi la
reklamon.

Servoj: 42 servoj estas faritaj. Jen kelkaj ekzemploj: Sendis 
ai Francujo prezojn de la Instrumento Banjolin, sendis al Rusujo 
adreson de fabrikanto de metalaj partoj por artefaritaj kruroj, por 
Portugalo vizitis anglan fabrikiston de fotografiloj, sendigis al Franc
ujo detalojn pri diversaj anglaj kooperativaj logdomoj, sendis infor
mon al Ruso pri la nove elpensita fluganta vagonaro, kiun oni jus 
provis en Londono, ktp.

Esperanto kaj presistoj. — En Villepreux, proksime de 
Paris, fondigis Internacia Esperantista Presejo, kies direktoro estas 
S-ro Carlos, L. K. Ĝi intencas doni la pruvon, ke per Esperanto 
estas eb|e, ke tute internacia laboristaro povas kune labori sukces
plene. Ĝis nun estas jam dungitaj laboristoj el ses diversaj landoj. 
Kompostistoj kaj presistoj, kiuj bone konas Esperanton, bonvolu sin 
turni al la Internacia Esperantista Presejo, Pa ri s-VI nepreta (S.-et-O., 
Francujo).

. . Esperanto kaj laboristoj. — La laborista Esperantista 
Kongreso okazos en Parizo merkredon 5 aŭgusto. ĉ i  konsistos el 
du kunsidoj: unu matene kaj la alia posttagmeze. La internacia 
kunveno okazos dum la vespero de tiu tago. La organiza komitato 
intencas eldoni Esperantan propagandan broŝuron. Tiu broŝuro estas 
poste tradukota en naciaj lingvoj: ĝi estos taŭga propagandilo en 
laborista medio. La Kongresa Komitato petas la Esperantistajn 
laboristojn, sendi Informojn pri ĉiuj cirkonstancoj en kluj Esperanto 
utilis ai lli, cu per interkorespondado, ĉu por dungado, ĉu dum 
vojaĝo ktp. Por aligo al la laborista Kongreso kaj pri ĉiuj informoj, sin 
tumi al Esperantista Franca Unuigo, 121, rue de la Convention, Paris.

TRA LA GAZETARO

Oficiala Gazeto Esperantista (junio). Kongresoj en 1916: 
.Jam multaj proponoj estas ricevitaj por 1916, kaj, se, kiel oni 
faris por la deka kaj dek-unua Kongresoj oni volas decidi pri la 
sidejo de la dek-dua Kongreso jam dum la Deka, ni devas raporti 
pri tiuj proponoj. La Centra Dana Esperantista U go jam invitis la 
Esperantistaron al Kongreso en Kopenhago por tiu jaro 1916. Aliaj 
invitoj venis por ke la Kongreso okazu en Bukarestl, Berlin, Fran- 
zensbad. Plie oni ricevis, dum Ia Naua Kongreso, la proponon 
organizi Kongreson Esparantistan en Alger. Tiu Kongreso povus 
okazi nur dum la paskaj libertempoj. Post la Kongreso de Bern, 
aliaj invitoj .enis de Cannes kaj de Marseille, Jen do tri sudaj kaj 
proksimaj urboj, kiuj proponas organizi kongreson en 1916, kaj ni 
supozas, ke se ili volas interkonsenti, oni povos arangi dum la 
printempo de tiu jaro, esperantistan rondvojaĝon Cannes-Marseille- 
Alger, kiu povos fari gravan propagandon en tiuj belaj regionoj*

Vegetarano. Dumonata bulteno, oficiala organo de la 
Vegetara Ligo Esperantista. Redakcio: O. BUnemann, Vla Aurelio 
Saffi 24, Milano.

• • *4  ̂ * .  •

. ‘.L a  Pulo, Esp. gazeto por Serco, satiro kaj rido. Admini
stracio: G. Davidov, Poŝtkesto 12, Saratov (Rusujo).

Favoraj artikoloj aperis en : Essener Genera/-Anzeiger 
(14 junio). Bie/itz-Bialaer Anzeiger (20 junio), Zeit, Wien (28 junio, 
kun ilustrajo de la Esp. monumento en Franzensbad), Rorschadier 
Bote (25 kaj 30 junio), Diario de Burgos (3 julio), Prazsky Illustro- 
vany Kuryr, Praha (5 julio), Kurjer Kaliski (7 junio).

Multaj gazetoj aperigis pli-malpli longajn notojn pri la 
Deka Kongreso.

UNIVERSALA ESPERANTO-ASOCIO
O FIC IA LA INFORM ILO

Celo» Plifaciligi per Esperanto la duspecajn  moralajn ka j materialajn ritatojn 
inter la homoj, sen diferenco p r i nacieco, raso aŭ lingvo. D isvastigi la 
uzadon de la lingvo Esperanto. Krei internaciajn praktikajn servojn por 
turistoj, komercistoj, studentoj ka j junuloj, v irino j ktp.

P rofito j  d e  ta  m e m b ro j  i ĉ iu  membro rajtas pe ti informojn, parolajn aŭ skrib
ajn, de la Delegitoj ka j azi Ciujn servojn de la Asocio, senpage ricevi la 
Oficialan Jarlibron (p li o l 900 paĝoj). k a v i diversajn rabatojn.

N un* « te lo :  1400 Delegitoj. 7000 membroj. 400 Entreprenoj. 13760 servoj 
dom 1913.

A li^o : Ordinara membro: 2,50 Fr. — Subtenanta membro: 5 Fr. — Interŝanĝa 
aŭ Studenta Fako: l j a  Fr. — Esperantia Entrepreno: 12J 0 Fr. (Esperantista] 
organizajoj nur 7,50 Fr. kun la  gazeto).

La kotizaĵoj estu  pagataj a l la D elegitoj au, se ne estas, , a l  Jo  £  O. 
de VLA,

Doganaj faciligoj por ciklistoj. —  Lau la klopodoj 
de la C. O. de UEA, la Supera Direkcio de la italaj doganoj, 
per decido de la 23 junio 1914, konsentis, ke la ciklistoj 
membroj de UEA povu provizore importi sian bicikleton 
en ltalujon sen alia dogana formalaĵo ol la prezentado de 
la membrokarto1 (laŭleĝe atestita). Tiu favoro estas aplikebla 
de la I julio 1914.

Etato de la Esperantianoj. — Je la 30 junio estas
enkasigitaj de ia Centra Kaso de UEA 6859 kotizaĵoj (el 
kiuj 135 subtenantoj kaj 139 dumvivaj membroj.)

Fakaj membroj: Interŝanĝa Fako: 489; Studenta Fako: 37.

devas deponi
Umdogano sumon de 35,60 Fr. Por membroj de UEA 
estas forigata.
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Statistiko. — Movado «Se Ia korespondadoj en Ia C. O. 
de UEA. duai junio 1914 :

Ricevitaj Forsenditaj Mandatoj
1277 3510 346

Tuta sumo: 5133. Antaŭa monato: 3235. Antaŭa jaro 
(sama monato): 2231.

Financoj.
Konteltiro de U E A  p o r la m onato ju n io  1914:

Enspezoj Fr. Elspezoj Fr.
Membroj 934. 29 Oficejo 55. 25
Subtenantoj 24. Salajroj 4 7 5 .—
Entreprenoj 154. 92 Korespondado 412. 55
Jarlibro 41. — Materialo 32. 95

Presajoj 83. 40
Jarlibro 5 0 .—
Ofie. Organo 53. 30
Adm. Elspezoj 204. 45

1154.21 1366. 90
Saldo 212. 69

1366. 90 1366. 90

Rabatoj al membroj de ia UEA. — Jen la dua
iisto de la entreprenoj, kiuj konsentis rabaton al membroj 
de UEA (vidu la unuan liston en Esperanto de 5 julio, 
paĝ. 190):

. Individua rabato:
Kazino de Bagnires-de-Bigorre (Htes-Pyr£nĉes, Franc.): 

Favoranto por ia Kazino kaj la ordinaraj prezentadoj de 
la teatro.

Kazino de Royan (Charente-Interieure, Franc.): 25 %  
(por enirpagoj kaj abonoj).

Kazino de Royat (Puy-de-D6me, Franc.): 50 % .
Kazino des Sables-d’Dionne (Vendee, Franc.): 2 5 % .
Kazino de Chŭtel-Guyon (Puy-de-D6me, Franc.): 50 n/o.

En Parizo:
Folies-Parisiennes, 29, rue de Flandre (Metro: Bd. Veil

lette): 50 % .
Little Palace, 42, rue de Douai. Seĝo rezervita: 4 Fr. 

anstataŭ 7 Fr.; seĝo I* serio 3 Fr. anstataŭ 5 Fr.; 2a serio
2 Fr. anstataŭ 3 Fr.

Teatro Grevin, IO, Bd. Montmarie: 5 0 %  (krom dimanĉo 
kaj festotago).

Teatro de la Eifel-turo: 50 %  (krom dimanĉo kaj 
festotago).

Various Paris iennes, 17, rue Croix-Nivret (Metro: Cam- 
bronne): 50 % .

Kolektivaj rabatoj:
Kazino de Chamonbc (Hte-Savoie, Franc.): 50 %  por 

membroj are vojaĝantaj, la direkcio estu informata unu 
tagon antaue.

Kazino de Evian-Ies-Bains (Hte-Savoie, Franc.): 50 %  
por membroj are vojaĝantaj; ia direkcio estu informata 
kelkajn tagojn antaŭe.

Kurshalo de Interlaken (Berna Oberlando, Svisujo): 
50 %  por membroj are vojaĝantaj.

Zoologia (jardeno (Jardin d ’Acclimatation), Bois de 
Boulogne, Parizo, por aroj ĝis 20 membroj: 50 % ;  super 
20 membroj: 75 % .

Interkrutejo (Gorges) de Trient, Vernayaz (Valais, Svis.), 
por minimume 20 personoj: 5 0 % .

Interkrutejo (Gorges) de Fier apud  Annecy (Hte-Savoie, 
Franc.), p o r  m inim um e 15 m em b ro j:  5 0 % .

Monta fervojo Gomergrat, Zerm att (Valais, Svisujo), por 
m in im um e 16 m em bro j:  7 Fr. anstataŭ  12 Fr. por simpla 
i ro ;  IO Fr. anstataŭ  18 Fr. po r  ir-reiro (nenia rabato por 
interstacioj).

Departementaj fervojoj de Cĉte d'O r  (Franc.), por mini
m um e IO m em bro j:  5 0 % ;  peto  tri tagojn  antaŭe ĉe :  M. le 
Directeur de la Rĉgie d e p a r t e m e n ta j  18, Bd. Sovigne, Dijon.

Novaj Delegitoj.
Atexandrie (Egiptujo). —- VD.: Paul Cordler, ingeniero, 48, rue 

Ragheb Pacha.
Amsierdam (Nederlando). — V D .: C. J. Horst, Getdersche Kade 98/11. 
Beaujeu (Francujo, Rhftne). — D.: Leon Mĉras, vinberkulturisto, 

Villa des Garennes.
Chang Shu (Vinujo). — D.: Ecen, 150 Kungchin St.
K^smdrk (Hungario, Dep. Szepes). — D .: Ludoviko Kiinig, profes

oro, FelsĜ Kereskedelmi Iskola.
KOrostarcsa (Hungario, BĜkĉs m.). — D .: Bila Dobler, apotekisto. 
La Ciotat (Francujo, Bouches-du-Rb6ne). D .; Lemarchand, 12, 

rue Fougasse.
London (Anglujo). — Kluba D. por Hammersmith Klubo: Alfred 

Bridges, 20, Wilson’s Road, Hammersmith W.
Luzem (Svisujo). — D .: F-ino Marie Troxler, instruistino, Wald- 

statterstrasse 15.
Magyar6vŭr (Hungario). — D .: F-ino lda Angule Stronz de Stronz- 

dorff kaj Szentgrobf, Fttutca 21.
Matezŭlka (Hungario). — D . : D-ro Fuchs Jeno, advokato.
Miltitz (Germanujo, Saksujo). — D.: Alfred Kroeger, komercisto, 

Poststrasse I.
Northern Shan States (Hindujo, Burma). — D .: R. H. Moody, 

Burma Mines Ltd., Nam Tu.
OsnabrOdt (Germanujo, Vestfalio). — D .: Ernst August Siekmann, 

Wftrth?trasse 57.
Pŝcs (Hungario). — D.: Lajos Gyula, pastro, Szepesy u. 14. 
Philadelphia (Usono, Penn.). — V D .: Harry Tesi, 119 N. 63 rd. St. 
Seifhennersdorf (Germanujo, Saksujo). — D.: Emil Seibt, Zoll- 

strasse IOI D.
St. Petersburg (Usono, Florida). — D.: F-ino E. Esther Owen, 

instruistino, Southland Seminary.
Worthington (Usono, Minnesota). — D .: Leon Steffens, Box 315.

ŝanĝoj.
Birmingham (Anglujo, Warwick). — D. kaj DD. por Centra-Suda 

Anglujo: F. W. Hipsley, termezuristo, Hillaries Road, Erdington. 
Georgjevsk (Rusujo, Terskaja obi.). — D.: Josef Przyborowskl, 

ingeniero, en Mozdok. 
llellerau (Germanujo, Saksujo). — D.: F-ino Martha Racke, Hend- 

richstr. 14/11, en Klotzsche.
Northampton (Anglujo). — D.: F-ino Mary L. Oakes, 48, Clarence 

Avenue, Queen’s Park.
Poitiers {Francujo, Vienne). — D.: Albert lssaly, oficiro, 125* in- 

fanL reg. V D .: Maumy, direktoro de unuagrada supera lernejo, 
rue Arsfene Orillard.

Si. Louis (Usono, Mo.). — D .: G. M. Burkarth, 5225, Theodosia Av. 
Than (Svisujo). — D.: F, Schwarz, desegnisto, SchOnaustr. 
Zaporojje-Kamienskoje (Rusujo, Ekaterinoslava gub.). ~  V D .: 

St. Kvapil, desegnisto, Provodnaja ui. 18.

Eksigoj.
Firminy (VD.: Liraousin); Gainesville (D.: Owen); Laza.I (D.: 

Lesegretain); Leon (D .: Amor Rolan); Neustadt a. Aisch (D .: 
Schmalzl); Villeneuve St. Georges (D.: Berlande).
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Monata Bileto de UEA
Ustatempe la C. O okupigis je diversaj klopodoj celantaj atingi 

por inembroj de UEA rabatojn ĉe fervoj- aŭ ŝipkompanioj, teatroj, 
kazinoj, naturvidindajoj (grotoj, montaj in te rk ru ta j ,  ktp.), ĉa r  Ja 
Kongreso okazas en Francujo, ni opiniis utile komenci tiujn klo
podojn per tiu lasta lando, tiel ke niaj membroj povu jam uzi tiujn 
faciligojn dum sia vojaĝado tra la kongreslando. Oni trovos en la 
oficiala informilo de ia nuna kaj de la antaŭa N-roj la liston de Ia 
diversspecaj entreprenoj, kiuj konsentis ĉu individuan ĉu kolektivan 
rabaton al membroj de UEA, re  sole okaze de Ia Kongreso, sed 
anka» konstante. Tiuj klopodoj estos da tig a ta j  laŭeble en aliaj 
landoj. Tiarnaniere la membreco de UEA havigas nedubeblajn pro
fitojn, kiujn oni uzu kaj diskonigu!

Laŭ la sama ideo — alligi al la membreco de UEA diversajn 
personajn profitojn la C. O. klopodis ĉe diverslandaj dogan- 
administracioj por ke ciklistoj, membroj de UEA, povu importi slan 
bicikleton sen alia dogana formalaĵo ol la montrado de sla membro
karto. Oni scias, ke ĉe kelkaj landoj (ekz. Aŭstrio-Hungario, Belgujo, 
Francilio, ltalujo, Svisujo), ciklistoj enveturantaj estas devigataj 
deponi mongarantion — sufiĉe altan — ĉe la dogano. Ni faris la 
necesajn klopodojn por ke niaj membroj estu liberigataj je tiu ĝena 
devigo. Favora estis la rezultato. Per decido de la 30 aprilo kaj j 
9 junio la supera administracio de la Svisaj doganoj decidis, ke 
membroj de UEA biciklete veturontaj en Svisujon, povos trapasi la 
landlimon sen depono de garantio, nur montrante la membrokarton 
laŭ lege atestitan. La saman decidon alprenis la Itala Ministerio de 
la financoj kaj - post plenumo de kelkaj tomatejoj — alprenos 
la Belga doganadministraclo. NI ne ankoraŭ sukcesis atingi la 
saman rezultaton en Francujo. Tamen, dank’al la afabla interhelpo 
de S-ro Senatano L. Cornet, honora membro de UEA. la Ministro 
de la Financoj bonvolis konsenti la. diritan favoron okaze de la 
Kongreso. La ^isnunaj rezultatoj estas do kontentigaj. Aliĝante ai 
UEA, niaj membroj ĝuas Ia samajn favorojn, kiujn ĉe aliaj societoj 
oni akiras nur per multe pli alta ko tiza j.  Niaj Delegitoj profitu el 
tio por varbi membrojn ĉe turistoj kaj ciklistoj, precipe en Ia regionoj 
apudaj al la nomitaj landoj.

Ĉŭs nun la C. O de UEA konsistis el tri ĉambroj tre modeste 
meblitaj, ĉe kiuj ni laboris dum kvar jaroj. Kun la kresko de niaj 
laboroj kaj la plifortigo de nia Asocio, plia loko fariĝis necesa same 
kiel meblaro pli konforma al la postuloj de moderna oficejo. Je Ia 
komenco de julio ni akiris du pliajn cambrojn ĉe la sama adreso 
kaj necesan meblaron, tiel ke la Oficejo de UEA aspektu inde (ne 
luksege!) -  kion ni povis fari en bonaj kondiĉoj, atentante Ia 
modestecon de nia bubeto. f-f. H.

Kongreso de UEA
G RAVAJ INSTRUKCIOJ 

Al niaj Membroj.
Ie Ciuj membroj de UEA kunportu al Ia Kongreso sian membro

karton por 1914 kun fotografado laŭleĝe atestita.
2* lli uzu tiun membrokarton:

a) por ĝin prezenti dum la vojaĝo al la Delegitoj, de kiuj 
ili deziros peti servojn.

b) por ricevi eventualajn rabatojn sur la fervojoj, en kazinoj, 
teatroj, grotoj, ktp. (vidu la liston en Esperanto de 5 kaj
20 julio).

r i por enkonduki sian bicikleton en Francujon, ltalujon kaj 
Svisujon, sen depono de mongarantio ĉe la landlimo.

3e N' kunportu sian insignon de UEA, uzu ĝin dum la vojaĵo
kaj dum la tuta kongreso, kie, por malgravaj aferoj, ĝi 
anstataŭos la membrokarton.

4e Antaŭ ĉiu labora kunveno de UEA ili atente legu a i  ta Kon
gresa Dokumentaro (enmetota en la kovertoj disdonotaj al 
ĉiuj kongresanoj) la raportojn diskutatajn.

5« La membroj, kiuj deziras fari proponon aŭ demandon, bon
volu sin enskribi almenaŭ unu tagon antaŭe ĉe la Oficejo de 
UEA en la kongreso kaj redakti la tekston de Ia propono 
aŭ demando farota.

Ai niaj Delegitoj.
le ĉ iu  Delegito vizitanta la Kongreson estas petata ĉeesti la 

specialan kunvenon por Delegitoj, kiu okazos sabaton 8 aŭ
gusto je 9 '/t h. matene,

2e Li uzu la okazon por rilatiĝi kun ia estraro .de UEA, kiel 
estas montrite ĉi sube.

Oficejo de UEA dum ia Kongreso.
Dum la Kongreso UEA havos sian oficejon en la Gaumont- 

Palace, tria etaĝo (ĉambraro de la administraj servoj de la Kongreso).
Ĝi estos malfermata ĉiutage je la horoj afiŝotaj ĉe la kongresejo 

kaj anoncataj ĉe la kunvenoj.
En tiun oficejon estas petataj sin prezenti: 

le Ĉiuj personoj, kiuj deziras: aligi al UEA. farigi Delegitoj, 
aboni Esperanto'n. farigi subtenantoj, garantiantoj, aŭ iama
niere finance subteni la Asocion.

2e Ĉiuj Delegitoj aŭ membroj, kiuj deziras fari proponojn pri 
la raportoj diskutotaj dum la laboraj kunvenoj aŭ pri la 
generala agado de UEA, ĉu iamaniere kunlaboradi en UEA. 

3e Ĉiuj samideanoj, kiuj konsentas helpi al la bona laborado 
dum nia Kongreso (nome, skribi petojn kaj proponojn de la 
membroj, varbi membrojn, redakti notojn por la gazetoj, kc.) 
estas petataj, kun antauaj dankoj, sin prezenti jam en la 
komenco de la Kongreso ĉe la Oficejo de UEA.

Varbado de membroj.
Ciuj niaj amikoj memoru, ke la Kongreso estos bonega okazo 

por varbi multajn novajn membrojn. Kiu elspezas centojn da frankoj 
por ĉeesti la Kongreson ne kalkulas 2.50 Fr. plie aŭ malplie, kaj 
volonte aliĝos, se oni scias montri al li la utilon de UEA tiel por 
la membroj kiel por la sukceso de Esperanto. Oni obstine varbu 
novajn membrojn kaj alkonduku ilin en la Oficejon de UEA!

de la inembroj de
Oni ĉi sube trovos la dispartigon de Ia membroj de UEA laŭ 

la diversaj landoj. La statistiko estis farita je la I julio. Inter 
krampoj estas Ia cifero de la membronombro en la lasta jaro, je la 
sama epoko.

Ekzamenante la tabelon, oni konstatos, ke preskaŭ ĉiulande la 
nombro de ia membroj kreskis. La proporcie pli altan kreskon oni 
trovas en Siberio, Aŭstrio-Hungario kaj Usono. En aliaj landoj la 
pligrandiĝo estas proksimume laŭ sama proporcio. Malkreskon oni 
konstatas nur en N o rv eg io  kaj Portugalujo. La vico de la landoj 
kompare kun 1913 preskaŭ ne ŝanĝis: Usono pasis antaŭ Hispanujo, 
Siberio fariĝis la 13« anstataŭ la 17°, Bulgarujo la 18* anstataŭ la 
2G3. Oni rimarkos, ke ĉe kelkaj landoj la nombro de la membroj 
de UEA kompare kun la nombro de la Esperantistoj kaj la graveco 
de la Esp-movado estas tro malgranda, ekz. en Italujo, Belgujo, 
Rumanujo, Brazilujo ktp.

Se ni transiras, al la dispartigo de la membroj laŭ regiono, ni 
konstatas, ke je la I julio 66 urboj havas pli ol 20 membrojn, nom e: 

Aŭstrio-Hungario: Arad 30, Budapest 31, Kassa 24, Krakow 
33, Praha 39, Trieste 32, Ungvar 22, Wien 29.

Belgujo: Bruxelles 26.
Britujo: Edinburgh 29, Glasgovo 24, London 253.
Da nuo/: Kopenhago 20.
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Francujo: Beaune 21, Dijon 50, Grenoble 22, Lyon 47, Mar
seille 32, Nancy 27, Paris 149, St-Etienne 20.

Germanujo: Augsburg 28, Berlin 72, Breslau 58, Chemnitz 29, 
Danzig 35, Dresden 137, Dŭsseldorf 20, Essen-Ruhr 41, Hamburg 
102, Hannover 43, Kbnigsberg 20, Leipzig 36, Mŭnchen 54, Stutt- 
gart 48, Woraris 25.

Hispanujo: Barcelona 46, Cordoba 26, Madrid 21, Sabadell 26, 
Se vii la 39, Valencia 32.

ltalujo: Firenze 27.
Nederlando: 's-Gravenhage 41, Rotterdam 49.
Rusujo: Ĥarkov 28, Kalis 30, Kiew 21, Kovno 20, Moskvo 123, 

Peterburgo 55, Reval 20, Riga 29, Varsovio 43, Vilna 21.
Afriko: Cape Town 33.
Ameriko: Buenos Aires 22, Detroit 26, Montevideo 29, Nevv 

York 26, Philadelphia 21, Pittsburgh 24.
Azio: Kanton 25, Peking 45, Shanghai 24.
Oceanio: Melboume 24.

Dispartigo de Ia membroj laŭ landoj
(I julio 1914)

I Germanujo 1348 (1208) 23 Turkujo . . .
2 Francujo . . 993 (852) 24 Portugalio
3 Britujo . . ., 846 (737) 24 Argentino . .
4 Rusujo1 . . . 829 (715) 25 Rumanujo . .
5 Aŭstrio-Hung. 678 (384) 26 Kanado . . .
6 Usono . . . 435 (251) 27 Kubo . . . .
7 Hispanujo . . 300 (274) 28 Malezio . . .
8 Svisujo . . . 172 (162) 28 H indujo, , .
9 Nederlando 163 (160) 29 Angola . . .

10 Italujo . . .
11 Ĥinujo . . .

119 (119) 30 Maroko . . .
98 (82) JJO Persujo . . .

12 Belgujo. . . 91 (65) 30 Cilio . . . .
13 Siberio . . . 75 (36) 31 Serbujo . . .
14 Svedujo. . . 58 (47) 32 Alĝerio . . .
15 Aŭstralio . . 53 (43) 32 Japanujo . .
16 Danujo , . . 50 (49) 33 Tunizio . . .
17 Finnlando1 . . 49 ( - ) 33 Koŝinĥinujo
18 Bulgarujo . . 45 (5) 33 Antinoj . . .
19 Sud-Afriko. . 44 (IO) 34 G rekujo . . .
20 Urugvajo . . 29 ( - ) 35 Sudano . . .
20 Egiptujo . . 29 (8) 35 Bolivio . . .
21 Brazilio  . . 28 (27) 35 Okcidenta Afriko
22 N o rveg io  . . 26 (27)

25 (4) 
24 (32) 
24 (I) 
19 (9) 
17 (6) 
14 (9) 
8 (5) 
8 
7 
6 
6 
6 
5 
4 
4 
3 
3 
3

(5) 
(7) 
(2)
(6)
(3) 
(2)
(1)
(2)
(4)
(4)
(5) 

2 ( - )  
I
I ( - )
I (...)

Niaj propagandiloj
Ni havas la plezuron anonci al niaj Delegitoj kaj membroj, ke 

por plifaciligi ilian propagandadon, UEA decidis malaltigi la prezon 
de la nacilingvaj propagandaj folioj pri nia Asocio, Tiuj folioj, 
falditaj en broŝura formo de 8 paĝoj, enhavas informojn pri UEA 
kaj Esperanto, lli estas tre taugaj por disdonado ĉe paroladoj, festoj, 
aŭ por individua propagando.

Prezo:
100 ekzempleroj ( a f r a n k e ) ................................Fr. 0. 75 (Sm. 0.30)
500 . „ ....................................... 3. — ( . 1.20)

La folioj ekzistas en angla, franca, aŭ germana lingvo. Oni 
mendu ilin de la Centra Oficejo de UEA, kunsendante la necesan 
monsumon.

Gvidfolioj kaj gvidlibroj
Gvidfolio celas liveri al la vojagantoj la plej urgajn informojn 

pri iu difinita urbo, ĉu el Esperantista, ĉu el ĝenerala vidpunkto, 
u i  enhavas: 1« la adreson de la Delegito kaj de la konsuloj; 
2e la adresojn de la lokaj Esperantistaj grupoj, se estas, kaj iliajn 
kunvenejojn; 3* la adresojn de la firmoj kaj hoteloj rekomendataj 
al Esperantianoj; 4e kelkajn informojn pri la v i z i t i n to j ,  di s tra joj, 
prezo de la komunikiloj ktp.

> Antaŭe Rusujo kaj Finnlando estis kunigitaj. Kun Siberio kai Finnlando 
Rusujo nun havas 963 membrojn.

Ekzistas ĝis nun gvidfolioj en la jenaj u rbo j1:
A ŭstrio -H ungario : Bozen-Gries. Budejovice, Praha. Pro sta  av, 

Roznov.
B elgujo : Spa.
B ulgaru jo : Sofia.
B ritu jo : Bath, Cheltenham, Cromer. Letchworth. Liverpool, London.

Portsmouth.
Danujo: Aarhus, Kopenhag.
Finlando: Kolka.
Francujo: Beaune. Bordeaujc, Calais, Dijon, Grenoble. La Ro

che Ue, Lou Hans, Poitiers, Roye, Tours. Vienne.
Germanujo: Bamberg, Breslau, Dresden, FJberfeld, Halle, Han

nover. Kiel, KOnigsberg. Krefeld, Leipzig, Merseburg, M (indie n, 
Rostock, St utiga rt, Weinbŭhla,

Hispanujo: Cartagena, Madrid, San Sebastian. Sevilla.
Rusujo: K iea'. Moskvo. Odessa, Peterburgo. Saratov, Varsovio. 

Viŝni-Voloĉok.
Svedujo: Stockholm.
Svisujo: Dovos. Genike. Le Locle, Rorsdiadi.
Prezo: I ĝis IO ekz....................IO et. ( 4 sd.) j

U . 25 ....................... ...25 .  (IO „ ) j Por membroj
26 . 50 . . . . .  50 . (20 . ) de UEA.

Plena kolekto . . . .  75 . (30 . ) j
(kun U Universitataj gvidfolioj)

Oni povas mendi ekz. de sama aŭ de malsamaj urboj laŭvole. 
Oni pagu per poŝtmandato, transpagi^, respondkuponoj aŭ respond- 
poŝtkarto IO et. Naciaj poŝtmarkoj, krom svisaj, ne estas akceptataj.

La supraj prezoj valoras nur por la membroj de UFA. kluj 
ĉe la mendo notu sian membronumeron.

* **

Universitata gvidfolio celas utili al la studentoj, kiuj deziras 
veturi eksterlanden por kompletigi siajn studojn en alilanda uni
versitato. ĉ i  enhavas informojn pri la Universitato (programo, kosto, 
studkondiĉoj), pri loĝejoj por studentoj, pri libertempaj kursoj por 
alilandanoj ktp.

Ĝis nun ekzistas tiaj gvidfolioj en la jenaj urboj:
Dijon, Grenoble. Innsbruck. Milano, Nancy, Peterburgo, 

Poitiers.
Prezo: Plena kolekto 25 et. (IO sd.) por membroj de UEA.

* **

Gvidlibro celas konigi difinitan regionon kaj priskribi giajn 
allogaĵojn.

I llustrita; R =  resumo Esperanta.
La C. O. de UEA liveras afrankite gvidlibrojn de la jenaj 

regionoj laŭ la flanke montritaj prezoj*:

Aŭstrio-Hungario et. sa.
Franzensbad (16 paĝ. 13X 19,5. I ) ...........................JO 4
Stino. (Represo el .Universo*; 12 paĝ. 15 x  22.5) . 25 U)
lra Bosnio kaj Hercegovino (31 paĝ. 12X 18) . . 25 IO

Francujo
Chdteau-Thierry (16 paĝ. 16X  12,5. I ) ..................... ..... JO 4
Tra la lando Anjou (8 paĝ. 1 1 x 1 9 .  I ) ..................... ......IO 4
Vidiy-Gvidlibreto (24 paĝ. 14,7X9. I ) ..................... IO 4

Germanujo
Augsburg (12 paĝ. 10,7X16,6. I) . . . . . .  IO 4
Bad Reidienhatl (32 paĝ. 11,5X16,3. I ) ..................... ....../O 4
Breslau (24 paĝ. 11,5X16,5. I ) ..................................... ......IO 4
Tra Dancigo (16 paĝ. 11,5X16,5. I ) ...........................IO 4
Dasseldorf am Rhein (24 paĝ. 12,3X22,2. R) . .  IO 4
Vizitu Fsslingen apud Neckar! (8 paĝ. 12x21 ,5 . I) IO 4
Stuttgarl (52 paĝ. 11,5X16. I ) .....................................15 6
WeinbOhla (52 paĝ. 12,8X18,2. R ) ...........................15 fi
Wern ige rode- Ha sse ro de (8 paĝ. 11X 19 . I). . . . IO 4

Usono.
Los Ange Ies (64 paĝ. 2 1 x 1 0 ) .....................................25 IO

* Grupoj, societoj aŭ Delegitoj dezirantaj eldoni gvidfolion legu la klarigojn 
sur paĝoj 37—38 de la Oficiala Jarlibro de UEA.

* Societoj eldonintoj gvidlibron kaj dezirantoj partopreni en Uu aervo bon
volu cin torni al U C. O. de UEA.
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Esperantia ŝildo
Ni havas la plezuron anonci, ke aperis speciala ŝildo por Dele 

Kitoj, eldonita de UEA.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------v

@  Regiona

DELEGITO
Universala Esperanto -asocio

a ------------------------------------------------------- r
Tiu ŝildo (kliŝaĵon oni vidu ĉi supre) mezuras 29X19 cm. Ĝi 

estas e) bona lado, kun blanka fono kaj verdaj literoj. Ĝi estas 
speciale tauga por alfiksi kontraŭ dompordoj, en magazenoj, oficejoj, 
kontoroj, k. a.

La Alido estas luata al ĉiu Delegito po 2 F ranko j (kun alsendo 
rekomendite). La luado dauras la tutan tempon dum kiu Delegito 
okupas sian postenon. Kiam li cesas esti Delegito, li devas resendi 
la Sildon al la C. O. de UEA.

Mendo de ŝildo signifas akcepton de tiuj kondiĉoj.
Oni sendu ĉiujn mendojn kun mono a l : Universala Esperantia 

Librejo, JO, rue de la Bourse, Genfcve (Svis).

Esperanti^ Parolejo
Oni laudas!

S-ro /.../. Andreevskij, Esp-iano en Peterburg, kore dankas 
S-ron J. Garzon y Ruiz, Del. en Cadiz, pro grava servo farita al 
lla parenco.

S-ro W. H, Dennis, Esp-iano en Woolwich, kore dankas 
S-ron O. Godman, Del. en St. Albans, pro rapide plenumita servo.

. •. S-ro J. Alvarez, Konsulo por komerco, Liverpool, dankas 
la Del. kaj aliajn Esp-lanojn en Paris, Lyon, Marseille, Valencia, 
Murcia, Cordoba, Scvilla, Valiadolid, ktp., pro llia afabla helpo dum 
vojago. Specialan dankon li Suldas al S-ro F. Sorlano, Del. en Se
vila, pro liii tre afabla akcepto.

. S-ro Krestanof, bulgara Esp-iano, dankas tutkore al Ges-roj 
Dannenmŭller, Del. kaj S-ro Boucon en Annecy, S-ro Evro!, Del., 
kaj S-ro R. Evrot, filo, en Chamb6ry, S-ro Ploussu, Del. en Grenoble, 
S-ino Farges en Lyon, S-ino Henriet-Nolotte, konsulino en Dijon, 
kaj S-ro Finkelstein, pola Esp-iano en Paris, pro iliaj afablaj servoj 
dum la lasta vojaĝo tra Francujo. Plie H dankas S-ron Mallet, Del. 
en Geni*ve, F-inon A. ŝarapova ks. en Genkve, S-ron Andreassian, 
Del., kaj Ges-rojn Gaumont en Lausanne pro ilia neforgesebla afableco.

.•. S-ro L  Hantos. Del. en Kecskemet, kore dankas S-rojn 
M. Carolfi, Del. en Rimini, kaj B. Migliori^, Del. en Venezia, pro 
gravaj servoj.

S-ro A. Finjakov. Esp-iano en Urupskaja, dankas S-ron
A. Flŝer, Del. en Tiflis, S-inon H. Hall, Vicdel. en Helsinki, kaj 
S-ron R. M Bailey, Del. en West Sommervllle, pro rapide kaj bone 
plenumitaj servoj.

S-ro L. Jourdan, Komerca Konsulo en Marseille, sincere 
dankas S-ron H. B. Langille, Del. en San Francisco, pro valorplenaj 
Informoj.

. •. S-ro 5. R. Litvinov, Esp-iano en Lugansk, tre dankas S-ron 
Westermann, Del. en Jurjevskij Zavod, pro tre gravaj informoj.

, •. S-ro N. Starosjelskij. Del. en Asĥabad, dankas S-rojn Voll- 
mer, Del. en Mannheim, kaj A. Der-Hovhanirisjanc, Del. en Tabriz, 

i pro akurate ricevitaj informoj.
j  S-ro St. Stejskal, Esp-iano en Praha-Vinohrady kaj S-ro
; K. E. Macan, instruisto de blindulejo Klar en Praha, kore dankas 
I ĉiujn, kiuj partoprenis la monkolekton aranĝitan por ebligi al du 

Esp. blindulino! Praha la veturadon al Parte okaze de la tie 
okazonta blindula kongreso. La kolekto, dank’ al la oferemo de 
bohema Esperantistaro kaj precipe al ia klopodoj de ia Delegitoj 
tiel bone sukcesis, ke certe kvar blindulino! povos veturi Parizon.

I • •

Oni petasi
S-ro S.Sariĉev, Sekretario de Astrakana Societo Esperantista, 

Astraĥan (Rus.), petas precipe la Delegitojn sendi al li adresojn de 
: plej famaj aŭ grandaj fabrikoj de diversaj ludiloj kaj amuziloj en 

diversaj landoj. Tiujn informojn ii bezonas por la magazeno .S-to 
Tenejo de gramofonoj*, kiu jam ekinteresigis pri E sp .; ankoraŭ unu 
aŭ du trafajn servojn kaj ĝi fariĝos Esp. Entrepreno.

S-ro J. Edwards. Del. en Aberystwith (Angl., Cardigan) 
Intencas presigi Esp. eldonon de la .Haleluja", ĥoro de Handel, 
kaj petas la samideanojn, kiuj ĝin deziras kanti dum la X» Kongreso,

) poŝtkarte lin sciigi.
I . ’ . S-ro L. Jourdan, Komerca Konsulo en Marseille (Franc.), 

41, rue de Turenne, anoncas, ke H sukcesis malfermi provizoran Esp. 
rubrikon en grava loka jurnalo kaj petas ĉiujn por alsendo de tauga 
materialo, novaloj, ktp, por povi daŭrigi la Esp. fakon.

Esperantia Vivo
Naskigo. — Al S-ro D. Nicorescu, Esp-iano en Ploesti (Ru

man.) naskigis filino Cecilia Nicorescu.

Flanĉlĝo. — S-ro Joaquin Machuca de Los Santos, Esp-iano 
en Sevilla, kun F-ino Lotta Muller, Esp-ianino en Adony (Hungar.).

S-ro Isauro Alvarez, konsulo en Liverpool, kun F-ino Flora 
Rodriguez, el Bilbao.

S-ro Maiguen, profesoro de gimnastiko, kun F-ino Louise 
Colombet, fratino de la Porvirina Konsulino de UEA en Marseille.

Edzigoj. — S-ro Henri Petit, Esp-iano el Paris, kun F-ino 
Emilie Lombardoj lernantino de Esperanto. Kiel festinsigncjn la 
tuta edz^invititaro surhavis Esp. flagetojn.

M orto. — Ni kun bedaŭro eksciis la, morton de la patrino de 
S-ro H. A. Epstein, Cefdel., Londono. Al nla sindonema samideano 
ni sendas la esprimon de nia simpatio.

Mortis S-ino Emma Albone, edzino de S-ro W. J. Albone, 
antaŭe Del. en Rugby (Anglujo).

Al vo  k o j
Ĝenerala kunveno de la Kristana Esperantista Ligo 

(K. E. L.)
Inter la Esperantistoj celantaj Kristanismon (plej multe protest

antaj) oni fondis lastatempe internacian ligon. Tiu ĉi ligo jam havas 
anojn en multaj diversaj landoj kaj celas enkonduki Esperanton en 
la Kristanan mision internacian, precipe en la Kristanaj Unuiĝoj de 
Junaj Viroj (K. U. J. V., angle: Y. M. C. A. germane: C. V. J. M. 
france: U. C. J. G.)

Je la 2 aŭgusto posttagmeze je  3 h. tiu ĉi ligo havos generalan 
kunvenon en la domo de ia plej granda K. U. J. V. en Parizo, en 
la Union Chritienne de Jeunes Gens, 14, rue de Trivia. Pro
gramojn oni disdonos laŭ ebleco. Kiu interesigas je la afero, 
turniĝu ai tiu ĉi adreso.
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Samideanino], helpu!
En nia urbo jani doan jaron ekzistas grupeto eJ IO personoj, 

sed inter ili tate ne estas virinoj. Malgraŭ nia penema propagando 
ni ne sukcesis ilin atingi. Tial n ii  petas ciujn samideanino^ atenti 
mian peton kaj montri al mi la plej efikajn rimedojn por ia pro
pagando inter virinoj.

A.ŝirginov, Del.,
U s n a s k i ta  ui, d. Tokareviĉ, Psfcov (Ruslando!

Komerca Kongreseto
Dum la Deka Kongreso la franca Esperantista Komerca kaj 

Industria Asocio organizas kongreseton. Por ĉiuj informoj oni 
bonvolu sin tumi al ia sidejo de la nomita societo: 71, rue Monge, 
Paris, Ve.

Jen aliparte la nomoj de Ia unuaj partoprenantoj en la komerca 
ekspozicio organizata de la sama societo okaze de la Kongreso:

Firmo Neuman, Fabrikejo de katolikanoj, karnavalajoj, Dresden.
Anonima Societo Dentbroso,Ŝanĝebla-Dentclair» Paris.
Ĉampanvino kaj Sainanta vino, Epernay.
Sociĉtĉ des cires d‘Ivry, ivry-Paris.
Fabrikejo de elektraj transformatoroj, Gentiiiy-Paris.
Kunstverlag Lanquist, Artaj reproduktejoj, Berlin.
Firmo Famis, Lanaj Stofoj, Terrasa.
Firmo Holden fratoj, Suoj, botoj, London.
Anonima societo de la teksajoj de Angers.

Paris-kongresanoj, vizitu Moravion!
Prof. Absoion malkovris ĝis nun nekonatan subteran enirejon en 

mondkonatan abismon Macocha, apud Brno en .Moravia Kraso*. 
La subteraj grotoj estas veraj grandiozaj haloj tiel mirindaj, ke neniu 
lando povas per similaj paradi. Ne forgesu ankaŭ veturi en carman 
banlokon Luhaĉovice, proksime de Brno aŭ Vieno, por vidi naciajn 
kostumojn slovakajn.

La Delegiton Mareŝ en Luhaĉovice anstatauas ĝis Ia 31 oktobro 
1914 la vicdeL D-ro Henriko ŝipek, kuracisto, kiu tre komplezeme 
akceptos ĉiun samideanon en sia propra vilao .Praha* (kie troviĝas 
ankaŭ Esperanto-oficejo) kaj donos al ĉiu Esperantisto 20—3 0 %  
rabato je luprezo. La kuradstoj-esperantistoj ricevos en vilao .Praha* 
loĝejon tute senpage. Studentoj-esperantistoj kaj membroj de Corda 
Fratres ankaŭ povas senpage loĝadi en studenta azilo. Skribu 
antaŭe al la vicdelegito D-ro Henriko Ŝipek, kuracisto en Luhaĉo
vice, .Esperanta Hejmo- aŭ rekte al delegito S-ro Ĵoza Mareŝ,
uĉitel, Luhaĉovice, Na Petrŭvce (Aŭstrio-Morava).

P. S. Bele ilustr. gvidlibrojn ĉiulingvajn sendos la delegito 
senpage f

Fizikistoj kaj fierai istoj
Speciala kunveno de la sekcio de Fizikistoj kaj kemiistoj de 

Scienca Asocio okazos dum la P a r is i  kongreso, mardo 4 aŭgusto 
je 17 h. en ĉambro de ia kolegio .Chaptal* apuda je la kongresejo.

Jen la tagordo de la kunveno:
l e Raporto de la sekretario pri la agado de la sekcio depost la 

Bem’a kongreso.
2e Komuna studado pri la programo sekvota dum la venonta jaro.
3e Propagando dum la internaciaj kongresoj de Fizikistoj kaj 

Kemiistoj, kiuj okazos en 1915.
4e Teknikaj komunikadoj.
La personoj, kiuj interesigas ai la laboroj de la sekcio kaj ne 

povos ĉeesti, estos petataj sendi siajn rimarkojn pri la diversaj 
demandoj traktotaj al S-ro P. Dejean, Delegito de UEA, 6, rue de 
Macon, Le Creusot (Franc.),

L

REKLAMO
K O R E S P O N D A D O

letero. PK — postkorto. PI =* poŝtkartoj ilustritaj 
PM == poŝtmarkoj. bfl. — bildflanko.

A n n o n a v  (Francujo, Ardeche). — S-ro kaj F-ino Lapize de 
Salire, Place de Canoe, PL PM. (kun ciuj landoj).

B r u n s w i c k  (Aŭstralio, Melbourne). -  F-ino Filine Davy, 
Commercia! Bank, Sydney Road, L. P K . (kun ĉiuj landoj).

B u d a p e s t  (Hungario). -  S-ro Georgo Szekeiv, Wesselĉnvi 
; u. 20, PL PM. ,
j B u d a p e s t  (Hungario). — S-ro Weisz Gyt>rgy, Nagydrofa u. 19,

p i*
j C a n c o n  (Francujo, Lot-et-Garonne). — F-ino Denyse Marey, 
i L. PK. (ĉiam respondos).

Ĉ u p r v a  (Serbujo). S-ro Leopold Berger, ingeniero, L , PI., 
i esp. gazetoj, propagandiloj. ’ ’’
I D a n k o v  (Rusujo, Rjazanj gub.). -  S-ro Roman Javoronkov’ 
i PM. (ne sendas unue).

E a s t  M e l b o u r n e  (Aŭstralio). — F-ino J. G. Orr, 179 Powleti 
i Streef, faronte vojaĝon dum 1 9 1 5 /1 6  deziras korespondi L., prefere
; en la ĉefurboj. Ankaŭ PM.
i

E s s o n n e s  (Francujo, Seine-et-Oise). — S-ro Aiinĉ Marv L. 
' PK. PM. (kun ĉiuj landoj).

E s s o n n e s  (Francujo, Seine-et-Oise). — S-ro Rene Dugimont, 
! Poste Restante, L. PK. PM. (kun ĉiuj landoj).

Flint (Usono, Michigan). — S-ro H. M. Torrey, poŝtoficisto, 
i PI., L., PM. (kun ĉiuj landoj).

H a r r o w  (Anglujo). -  S-ro W . Carran, 15, Hamilton Road (pri 
gramofonaj diskoj, precipe opermuziko, kun gramofonamantoj en 
Germanujo, Francujo kaj Italujo).

Ir k u t s k  (Siberio). S-ro Teodoro Titov, 2 Jerusaiimskaia 
ui. 72, PL L.

K e m p t e n  i. a . (Germanujo, Bavario). —  S-ro K . Riess, Fuchs- 
bŭhlstr. 210, PM. (kun Ĉiuj landoj).

Ly s s  (Svisujo). — S-ro Emil Steiner, P i ,  P M . (kun ĉiuj landoj). 
P o it ie r s  (Franculo, Vienne). — La fraulinoj kaj fratuloj de 

.Esperantista Junularo* deziras konstantan korespondadon kun ĉiuj
j iand°i- Sln turni a] la prezidanto: S-ro Gaston Lelarge, studento 
j 44, rue de la Cathedrale, PL, PM., L., bfl.

Rj a z a n j  (Rusujo). — S-ro Or. Kuzmin, Butirkistrato, PM.
(korespondi kun ĉiuj landoj, precipe kun hispanoj; plezure pri Inter
naciaj lingvoj).

SERPuĥov (Rusujo, Moskva gub.). -  S-ro P. Flantlkov, fabriko 
de KonSin, PL (pri laboristaj aferoj).

S e v il l a  (Hispanujo). — S-ro Joaquin Machuca, stud. med 
str. Enebla IO, PM. PI. bfl. (kun ĉiuj landoj; tuja respondo). "

Se v il l a  (Hispanujo). -— S-ro Ignacio Aunon, str. Santa Ana 29 
PI. PM. bfl. (ĉiam respondos).

S t a d t a m h o p  a p u d  R e g e n s b u r g  ( B a v a r i o ) .  —  S -ro  Ewald
Mŭhleisen, PL PK. L. (gazetojn; kun ĉiuj landoj krom Rusujo kaj 
Germanujo).

St a n ic a  B a t a l p a s c h i n s k  (Kaŭkazo, Kubanskaja oblast). -
S-ro Valerio Johano Besedin, PM., PL (kun ĉiuj landoj krom Rusujo).
.  S t- Z0L0TUhiN0 (Rusujo). — s-ro A. Chilov, Moskvo-Kursk 
jelezn. dor., L. PL

S u n d e r l a n d  (Anglujo). — S-ro Geo. S . Thatcher, 17 Peel 
Street, PI. L. (kun ĉiuj landoj).

V il n a  (Rusujo). — S-ro Stefano Burhardt, Georeievskii
prosp. I, PM. 3
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P E T O J  R A J  P R O P O N O J

ĜIAN FURAĜON, semon, teron, sterkon aŭ farmo-produkton 
nekara analizas kaj prijuĝas la .Agrikultura Kontrastado, Berlin 
NW. 40*.

ĈIUJ ESPERANTISTOJ KONSENTAS, ke ne povas esti festo, 
festeno, balo, kongreso kaj familia festo sen ESPERANTO, burgunda 
Animanta vino por Esperantistoj, de S-ro Gaston Charcousset, 
(Esperantia entrepreno). Bonega kvankam malkara: Petu senpagan 
Esperantan prezaron de J. Pion-Muller, 21, rue de Lorraine, Beaune, 
CĜte-d Or, Francujo,

DISKRETA SERVO. Kiu intencas ion aĉeti, vendi aŭ proponi, 
aŭ se iu volas ion komuniki aŭ publikigi, aŭ kiu havas sekretan 
deziron kaj ne volas montri sian nomon, postulante severan diskreton, 
sendu sian peton sub signo aŭ moto al Komerca Agentejo, V^clav 
Bro/, Kladno-Bohemujo.

ESPERANTO PAROLATA. — ŝildo, 2 2 X 1 6  et., blanka fono 
kun verda skribo, el emajlo nur fr. 1,50 kun sendo. Universala 
Esperantia Librejo, IO, rue de ia Bourse, Geneve.

ORANDA ASOCIO intencas efektivigi tre interesan entreprenon, 
kiu estas bazita sur nova ideo devenanta de la lingvo internacia. 
Postulu prospektojn' de Komerca Agentejo. V^clav Bro*, Kladno- 
Bohemujo.

INFORMO. E. Souchay sciigas siajn korespondantojn, ke li 
ne plu logas 134 bld Exelmans, sed 29 rue d ’Abion, en Athis- 
Mons (Seine-et-Oise) en bela kaj saniga ĉlrkaŭaj'o de Parizo. Lia 
edzino volonte akceptos hejme, kiel pagantan gaston, fraŭlinon 
dezirantan perfektigi en la franca lingvo.

INGENIERO, klu konstruas maŝinojn por fari brikojn kaj 
diversajn artefaritajn ŝtonojn, deziras aĉeti gazetojn kaj katalogojn, 
kiuj montras tiujn maŝinojn. Li deziras ankaŭ scii, kie oni intencas 
ekkonstrui brikfabrikojn en la tuta mondo. Sukcesplena helpo estos 
pagata. Oni skribu al S-ro Mansfeld en Merseburg/Saale, Germa
nujo, Wl)helmstr. 4. io

JUNA FRANCA PROFESORINO, parolanta germane, dezirus 
dum libertempo instrui francan lingvon en germana gimnazio, liceo 
aŭ pensionlernejo. Proponojn sendu al Hug, Delegito en Toul 
(Francujo, M. et M.).

OFICO SERĈATA. Por la 14'/s jara filo de mastro, mi sercas 
lokon kiel komerclcrnanto en komercejo, kie krom koloniaj kom
ercadoj oni vendas feron kaj ferbabrikaĵojn. Li preferas Germanujon 
aŭ Francujon, por pliperfektigi en germana lingvo, aŭ ellerni francan. 
Oui sin turni a l : Komerca Agentejo, Vaclav Bro/ Kladno-Bohemujo.

PENSION - LERNEJO: 17 St. Stephens Square, London W, 
D-ro O’Connor. M. A. P. D-ro. Prospekto senpage.

PETO AL GERMANAJ SAMIDEANOJ! D-ro Paulet, Sommieres 
(Francujo, Gard), deziras sendi sian filon en Germanujo aŭ kiel 
oficiston en firmo aŭ kiel instruiston. Li estas 18-jara kaj havas 
ateston pri kapableco por la franca lingvo kaj komercan diplomon 
de Li .Ecole Pigier*.

POŜTMARKOJ. — Mi deziras interŝanĝi postmarkojn de ĉiuj 
landoj kontraŭ PM., kartoj aŭ aliaj kolektobjektoj. Skribu al S-ro 
Lt*on Grivet, Vevey, Svislando.

RUSA VORTARO de P. Stojan, laŭ modelo Larousse, enhavas
40 mil vortojn kaj 1300 bildojn. Afrankite kaj rekomendite Sm. 3.50, 
bone bindita Sm.3.80. Librejo .Esperanto*, Lubjanski p r .3, Moskvo.

SAMIDEANOJ HELPU! Ml volas pasigi en Germanujo unu 
jaron por perfektigi en la germana lingvo kaj sercas konvenan 
oficon aŭ laboron. Ne postulema. Iv. H. Krestanof, stud. fil., Poste 
Restante, Bureau 29, Paris V.

SENDU I Sm., ĉu monon, ĉu respondkuponojn, kaj vi ricevos 
rekomendite 3 belajn fototipiojn, formato 30/40, reprezentantajn la 
plej belajn montojn el Svislando. Mendojn adresu al Chr. Balsiger, 
Delegito en Vevey, Svislando.

UNIVERSALA ESPERANTIA LIBREJO
GENEVE io. rue de la bourse GENEVE

E k s t r a k to j  e l la  k a t a lo g o :
En la suba listo oni trovos la plej bonstilajn verkojn de Ia Esperanta literaturoj 

Ni rekomendis nur tinjn verkojn, kies stilo estas n e r ip e t in d a  kaj kiaj estas inda. 
esti en la biblioteko de Ciu bona Esperantisto.

Prezo
IN S T R U A D O , H IS T O R IO : (afranke

Fr.)
Fundamento de Esperanto, kvinlingva, de D-ro ZAMENHOF.

Broŝ................................................................................................2 .20
Kun kartona k o v r i lo ................................................................2.75

Klasika Libro. Oficiala Gramatiko kaj Radikaro en poŝ-
formato. Kun i n g o .....................................................  1.35

KABE. — Vortaro de Esperanto. Luksa, 176 p. Kun kar
tona k o v r i lo ................................................................................4,50

CH. VERAX. — Enciklopedia Vortareto Esperanta. Luksa,
250 p.............................................................................. ................... 6 .70

D-ro ZAMENHOF. — Lingvaj Respondoj. 2 volumoj (ĉiu) 0 .80
Ed. PRIVAT— Karlo. Facila rakonto en20ĉapitroj, 5« eld., 36 p. 0 .50
Ed. PRIVAT. — Kursa Lernolibro. Instruilo per parola

metodo, 64 p............................................................................... o. 50
KABE. — Unua Legolibro. Gradigitaj legacoj, 4a eld., 180 p. 2. —
D-ro A. FIŜER. — Esperanta Legolibro. 2a eld , 116 p. . 0 .90
Z. ADAM (A. Zakrzewski). — Historio de Esperanto (1887

ĝis 1912). 144 p........................................................................ 2 .30
Ed. PRIVAT. — Historio de ia lingvo Esperanto. Popola

eld., 54 p....................................................................................... j. 25
B. KOTZIN. — Historo kaj teorio de Ido. 144 p. . . . 1.50
R. DE LADEVEZE. — Demandaro pri la historio, litera

turo kaj organizadoj de Esperanto (por Esperantaj 
e k z a m e n o j ) ................................................ ..... . . 1 . 50

P. FRU1CTIER. -  Esperanta Sintakso, 75 p..........................1.60
P. FRUICT1ER. — Esperanta Vortfarado laŭ la fundamento,

115 p.............................................................................................. 2.15

L IT E R A T U R O :
TRADUKOJ:

La Nova Testamento. Eldonita de la Brita Biblia Societo.
614 p. Bind............................ .....................................................2 .25

Bind. kun nigra l e d o ................................................2 .75
Lukso . 4«_

D-ro ZAMENHOF. — Fundamenta Krestomatio. 460 p. . 3 .75
D ro ZAMENHOF. — Hamleto. Tragedio de Shakespeare.

170 p.......................................................................................... 2 . 3 0
D-ro ZAMENHOF. — Ingenio en Taŭrido. Dramo de Gcethe.

108 p..............................................................................................2 .30
D-ro ZAMENHOF. — La Rabistoj. Dramo de Schiller. 144 p. 2 .30
D-ro ZAMENHOF. — La Revizoro. Komedio de Gogol. 100 p» 1.-75
D-ro ZAMENHOF.— Marta. Rakonto de Eliza Orszesko. 238 p. 3. —
M. F. ZAMENHOF. Proverbaro Esperanta. 82 p. . . . 2. —
FOREL. — Kulturceladoj de la nuntempo. 50 p. . . . 1.25
A. GRABOWSKL — Kondukanto kaj Antologio. 180 p. . 2.25
KABE. — La Faraono. Romano de Prus. Tri volumoj, (ĉiu) 2 .60
KABE. — Patroj kaj filoj. Romano de Turgenjev. 166 p. 3 . —
KABE. — Fundo de I’ Mizero. Romano de Sieroŝevskij. 91 p. 0 .85
KABE. — Pola Antologio. 2* eld., 154 p...............................2 .20
S. MEYER. — Karmen. Romano de Mtrimee. 56 p. . . 1.35
RAMO. — Fabiola. Romano de K10 Wiseman. 428 p. . . 4 .35
RAMO. — En Svislando. Rakontoj de svisaj aŭtoroj. 104 p. 2. —
D-ro VALLIENNE. -  Eneido, de Virgulo. 274 p. . . .  3 .35

ORIGINALAJO.!:
H. A. LUYKEN. — Pafilo Debenham. Romano. 228 p. . 2.80
H. A. LUYKEN. — Mirinda amo. Romano. 295 p. . . . 3.00
H. C  MEES. — La kaŭzo de senlaboreco. 58 p. . . . 1.40
Ed. PRIVAT. — Pri Esperanta Literaturo. Parolado. 24 p. 0.80
Ed. PRIVAT. — Ginevra. Lirika dramo. 48 p........................ 1 .25
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-  -•TO!O
(«franke)

Fr.

. 1.60 

. 1.50

Ed. PRIVAT. — Tfa r  Silento. Poemoj. Lakse eldonita . 
D-ro SCHULHOF. —  Poemaro. Tri volumoj, (entute) . . 
D-ro VALLIENNE — Kartelo de Prelongo. Romano. 450 p. 4. 

D-ro VALLIENNE. — Cfi U? Romano. 450 p....................... 4.

M U Z IK O :
K. JOST. — Esperantista Kantaro. 17 Uedoj. 40 p. . . t.  —
Esperantista Kantaro. 2* eld., 10« milo. 72 p..................... 0 .75

IN S IG N O J. F L A G O J:
Oficiala Insigno de UEA. — Pinglo aŭ broĉo (poste reko

mendita) ................................................ ..... ............................... 1 . 15
B u to n o ..................................................... ...............................1.45
Por Delegitoj. Pinglo, broĉo aŭ b u t o n o ......................1 .25

Esperantista insigno (modelo Gasse). Pinglo aŭ broĉo
(poŝte rekomendita) . ...........................................................I. —

B u to n o ..................................... ...............................................1.25
K ravatpinglo ..........................................................................0 .85
ĉ e n i n s i g n o .......................................................................... 1 .75

Esperantista  flago. 2 5 x 1 6  cm.................................................. 0 .75

A TENTU!— ĉiu j verkoj supre notitaj estas sendataj afrankite. 
Por rekomendo aldonu 25 et.

elo por Bicikleto] W. S.
Forigas ĉiujn 
skuojn de la 

maŝino.

t i r :

Plej elasta. 
Plej fortika.

Fili Eltenata! Kataisto.

P rezo : 25Frankoj 

Esferas^ Elirtono.

W . ScliiBied, fabdkĵ, Egnacti-Svisujo.

Georg F. Klete, Lfibeck, Postfach 51, (Germanujo).
Komerca entrepreno, pli ol 25-jara praktikado. Informejo, 

Agentejo, en- kaj eksporto , fron tu lo  d e  ĉek b an k o .

Cu vi estas kolektanto de PM.J ? nu».
tritaj noStkartoj? Fotografadoj? Naturaloj? Mono-Pen- 
trafoj? Sigelmarkoj? Moneroj? ktp.

Cu vi deziras korespondadi letere aŭ
poŝtkarte kun diverslandaj nacianoj celante perfektigi 
viajn konojn diverslingvajn; vastigi viajn sciojn; 
ŝanĝi reciproke informojn privatajn aŭ komercajn?

L ^ l n t A n i Ĵ l f l Ĵ I  I  I M A  (Societo internacia por kor
i a  n C M a  espondado kaj por kolekt

antoj Ciuspeca j) donos vi la plej bonan okazon kores
pondadi kun la tuta mondo kaj grandigi viajn kolek
tojn. — Skribu pro detaloj al S-ro Jean Thalmann, 
Fischenthal (Ziirich) Svisujo.

Abona

GERMAN-AŬSTRIA ESPERANTISTO
^  »  •  4  » " * *

Administrado: Wlen I, Tuchianben »8.
Sm. 0.85, — Kosto te  ĉekhanko Esperantista

Jarabono Sm. I .K , por Liganoj

PR ESA  ESPERANTISTA SO C IETO
3 3 , ru® L a c 6 p 4 d e , PARIS

La plej nialnova el ĉiuj Esperantaj gazetoj
(Fondita en 1896)

U  plej enha vorita! La plej malkara!

Lingvo Internacia
Centra Organo de la Esperantistoj

T H . C A R T, (Sefredaktoro 
Aperas regale tiumonate 

48 pagoj da plej bona teksto I Jara abono. 5 Fr (2 Sm.)

Germana Esperanlisto
Duonm onata gazeto 

por la disvastigo de la lingvo Esperanto
Oficiala o rg a n o  de G erm ana Esperanto-A socio

E k d o n o  A ,  eliranta la 5 an de ĉiu monato, celas ia p ropagandon  
de  E sp e ran to  kaj enhavas tiurilatajn artikolojn en germana lingvo 
kaj en Esperanto.

Eldono B eliras Ia 20 an de Ciu monato kaj eatas pu re  li tera tura . 
0 i  enhavas iiuatraĵojn. konkursojn ktp. kaj esus redaktata nur en 
Esperanto.

Jara abonprezo por Ĉiuj landoj po eldono Sm. »,20 iMk. >>,40i,
Postu lu  n tan  p lenan  k a ta logo n !

Ader & Borel, G.m.b.H., Esperanto-Verlag
Dresden-A. I. Struvestr. 40

S c h o e n f e l s  (Zugerberg, Svislando) — 1000 m. s./m.

Alpa Kuracejo kaj Sanatorio
por nervaj kaj Internaj malsanoj. — Malfermita Ia tutan jaron

Plej alta instituto por hidroterapio kaj la ceteraj fizik.* 
dietetikaj kuracmetodoj. Belega perspektivo al lago kaj altalpoj. 
Oni petu prospekton. Esperanto parolata. Esperantista hejmo. 
Moderaj prezoj. La direktanta kuracisto:

D ro Er. Uhlmann, membro de TEKA.

H. Th. Grlmm, Hamburg I, agento kaj ko
misiisto ĝenerala.

Refreŝigejo „ANKER“
e n  l a  b a l t a  m a r b a n e j o

H E N K E N H A G E N  a p u d  K O L B E R G
Renkontejo de Ciuj vlvreformemuloj

Specialajo : Varmokutturo laŭ D-ro med. WILH. W!NSCH.
direktanta kuracisio.

Vidu la broŝuron: Pri varmokulturo (per varmo al sano), nova metodo 
por provizi la korpon je forto kaj helpilo al pli alta evoluo de la homaro.

Prezo afrankite: Sm. 0.70.
(Vidu recenzon en la .Literatura paĝo* de (i tiu numero)

La refreŝigejo estas malfermita de majo ĝis oktobro. Oni parolas
Esperante, france, ruse kaj germane.

— Prospekto senpage ricevebla de la direkcio. —

Familia Pensiono S-ro kaj S-ino Debacg
5 Rue des D A  D I T A  5 Rue des 
F e u i l la n t in e s  * M I1 I1 * U  F eu il la n tin e s
Tre rekomendinda — Moderaj prezoj por kongresanoj 
x  Cambroj kun matenmanĝo
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HOLDEN FRATOJ
liveras Botojn, ŝuojn,
Sandalojn, Pantoflojn,

Kadukajn Ŝuojn, 
ŝtrumpojn kaj Ŝtrump- 
etojn. Ĉiuj ekskluzive 
laŭ la tipo *Naturformo“

H O L D E N  F R A T O J
3 , H a re w o o d  P lace , O xfo rd  C ircu s ,  L o n d o n  W. 
Katalogoj senpage. Oni parolas Esperante.

La viroj, kiuj deziras esti sanaj, sendu slan adreson al 
.Komerco*. Lodz, Rusujo, Poluje, Konstantinovska 49, kie 
lli ricevos senpagan konsilon.

K * ■

- m

c/nho tfefiffan
Agrable facilfluanfa
Postulu prospekton 
perantan kaj senkostan

Specimenon
fabrikanto

.•G U N T H E R  W A G N E R
:  H a n n o v e r  [ G e r m a n u j o ]

Vi e n o  [Aŭstrio

La artefarita

^LTMONTARSUN:
I 'i. i

S)
B A N O

f / i
v) * M i

BERLIN NW 6, Luisenstr. 
Oni parolas esperante!

51.

Nova kuracmetodo!
Por malsanoj Se la asimilo, 
de la sango kaj por mal
sanoj de la koro kaj de la 
nervoj k. a. Oni mendu pro
spektojn esperantajn (sen
page) aŭ broŝureton (20 Sd.).
— DU FAKKURACISTOJ. 
Direktoro: D-ro BREIGER.

Blblioteko Blblioteko

E Nonita anglalingve lu ;  «pedale t a i f a  por studantoj de tia  lingvo

75 sd.
afrankite

700 volumoj
Jam  eldonitaj 

t a  pte} g ravai k ta* ! kajo j d e  ta  m ondo
I ŝ . B p .
afrankite

Prophets, Priests & Kings
(Profetoj, Pastroj kaj Regoj). — De A .  O .  O a r t f l l lk t r  

Jus eldonita en la Biblioteko *Wayfarer*
La Biblioteko estas taŭsistema kolekto de la plej bonaj verkoj 

en n o derna  literaturo. La libroj estas klasifikitaj laŭ fakoj. Kelkaj 
aŭtoroj el la lasta eldono: Israel Z*ng~wtll, H. de Vere Staepooie, 
Stanie? Weyman, H-O. VVella, Hilaire Bedoe, Anatta Dobson, ktp.

Prezo sama kiel por Blblioteko „Everyman“

Tra la jaro
0.875 Sm. afrankite

Esperantaj Lecionoj por komencantoj, de F-ino L. E. Waddyt 
B. A., F. B. H. A. Tiu Ci libro estas kompilite iau la metodo de la bone 
konata serio * M odern lingvaj Lernolibroj*, de Pro*. W. Rippmann. La 
lecionoj, bazitaj sur Ia *Kvar Sezonoj- Murbildoj enhavas sufiĉe plenan 
vortaron por ebligi al Sa studanto tre fruan korespondadon, ktp.

Petu detalajn prospektojn de:

M .  D E N T  6  S O N I ,  L K I . ,  „ 1 “  F a k o
a l d in e  h o u s e , b e d f o r d  s t r e e t , l o n d o n , w . c .

L E  KAHAN
BERLIN S-O. 26

D r e s d e n e r e t r a t o  5

Beprezefltaato de Irau tm rsl I  Usk
Fabrika per: Metalaj numeromaŝinoj, 
poSto-stampoj kaj stampo-kusenoj.
o o o o o  

P o r :

Predejoj 
Pape rejoj 
Bankoj
o o o o o

ooooo

Por*.:

P osta j taj
Fervojaj
oficejoj

o o o o o

Oni nepre postulu la katalogon senpagan. =
I En ĉiu lando mi serĉas reprezentantojn j
I kaj agentojn. I

A

Jus aperis! LA VORT-TEORIÔ
en Esperanto

verkita de Rene de Saussure
Altebla ĉe

Universala Esperantia Librejo» IO, rue de la Bourse, Genfeve
ĉirkaŭ SO piĝoj. — P r e to : t Fr* <0,80 Sm.)

La teatrejo ludota dum la Deka Kongreso

GEORGO DANDIN
triakta komedio de Molige, en Esperanto, tradukis D-ro Zamenhof.

estas ricevebla de la
Universala Esperantia Librejo :: Genfcve

IO, rue de la Bourse, 10
Prezo afrankite: 1.40 Fr. Prezo afrankite: 1.40 Fr.

PRESEJO BOCHLER *  KO.. BERNO


